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 أ 
 

بسم اهللا الرمحن الرحيم فاحتة كل خري ومتام كل نعمة والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،سيدنا    
  :أمابعد الدين،وشفيعنا يوم  حممد خري خلق اهللا أمجعني،

وجتسد تفاعله مع غريه مما  فهي متثل اجتماعية اإلنسان، اإلنساين،تعد اللغة الوسيلة األساسية للتواصل       
وبوضعه االجتماعي  تكلم،ترتبط يف املنظور التداويل مبقاصد املوهي  على التعبري والتأثري والتأثر، هيساعد

الذي خيتلف تبعا الختالف العناصر   من القصد واهلدف الذي يسوق من خالله خطابه، انطالقا وأهدافه
من أجل تأسيس عالقة ناجعة باخلطاب مع  ينبغي عليه أن حيترمها، مما يفرض عليه أطرا معينة، سياقية،ال

  .أو متخيالفعليا أكان هذا الطرف حاضرا حضورا  اسواء العملية التواصلية، يفالطرف اآلخر
الذي يسعى  حيمل قصد وهدف منشئه، االستعماالت اللغوية العادية، على غرارواخلطاب األديب       

باستغالل الثّراء الذي تقدمه  واحملافظة على هده العالقة، جهة، لتأسيس عالقة باخلطاب مع املتلقي من
  .من جهة أخرى االختريات اللغوية اليت يقوم ا 

ي يظهر فيه القصد من كتابة ألنه نوع شعر منوذجا للدراسة،أمن هذا املنطلق مت اختيارنا لشعر األسر      
حيث يظهر جليا متكّن الشعراء يف هذا النوع من التواصل مع  وهو حماولة التخلص من حمنة األسر، ،الشعر

إشكال  فانطلقنا من.ويف سياقات ومواقف خمتلفة كذلك ويف مقامات اجتماعية خمتلفة، خماطبني خمتلفني،
ملخاطبيه هدفه  ويبلغأن يعبر عن ذاته وميرر قصده ملتلقّيه  أبو فراس احلمداينكيف استطاع :رئيس هو
على مساحات تطول  وما الوسائل اللغوية والبالغية واحلجاجية اليت أعملها ملد جسور التواصل، ؟املختلفني

  من القول الشعري؟
حيث انطلقنا فيه من " تواصلية األسلوب يف روميات أيب فراس احلمداين"ـموسوما ب ناثليأيت حب

 ،ومعاجلته من خمتلف جوانبه إشكاالت فرعية لنتمكّن من اإلجابة عليه،وقسمنا هذا اإلشكال الرئيس إىل 
  :وهذه اإلشكاالت الفرعية تتمثل يف

وما الطريقة اليت  ؟استغالل السياق الوجودي يف التواصل مع متلقيهكيف عمل أبو فراس على  .1
 للتعبري عن قصوده وغاياته؟ استغل ا اإلشاريات يف اخلطاب،

اليت جلأ إىل استعماهلا يف خطابه دف الوصول إىل إقناع متلقّيه  ت احلجاجيةاآلليا خمتلف ما هي .2
 ومحله على اإلذعان؟

 هوجيهوت املتلقي التفاعل معوكيف سامهت يف  األفعال الكالمية اليت استعملها مع خماطبيه؟هي ما .3
 فعل ؟حنو ال

متثلت  ،كانت وراء اختيار املوضوع أسباب هذه اإلشكاالت ىومن خالل التماشي مع اإلجابة عل
  :فيما يلي

فنحن استعملنا . العالقة الوطيدة بني املوضوع والتخصص الذي تنتمي له و هو البالغة واألسلوبية -1
مث عضدنا هذه . مباحث البالغة العربية من وجهة النظر التداولية على اعتبار أن البالغة تداولية يف صميمها
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 ب 
 

ة بالعمل على استخراج اخلصائص األسلوبية ليساعدنا على استنتاجنا اخلاص باآلليات املباحث البالغي
  .املستعملة لتحقيق التواصل الناجع

رغبتنا يف اجلمع بني تطبيق التحليل التداويل الذي يعد من بني املناهج األخرية اليت وصل إليها الفكر  -2
  .الذي ينتمي إىل العصر العباسي،مي والنص الشعري العريب األسري القد،النقدي املعاصر 

  :املنهج املتبع
حماولة الشاعر التأثري يف خماطبه و. مياتالرو لن تركيز البحث على كيفية التواصل من خالإ  

هي حماولة و. ةيتصائد وهدف واضح وغاية مبم هذا التأثري على قصد من كتابة الق، حيث يقواألول
  .عاديةاحلرية واحلياة الالتخلص من غياهب األسر إىل نور 

الذي يعد مستوى تصنيفنا إجرائيا يف الدراسات  ،املنهج التداويل يف حتليل اخلطاب هلذا اخترنا  
وعالقتها بالسياق  ليبحث يف عالقة العالمات اللغوية مبؤوليها، اللغوية املعاصرة يتجاوز املستوى الداليل 

ومعرفة أثر هذا السياق على لغة  ،ب يف سياق معنيدراسة ما يعنيه اخلطاالذي وردت فيه، من خالل 
وظروف  ،يف مقاصد املرسل ، وهي املتمثلة  أمهية مع إيالء عناصر هذا السياق ،اخلطاب عند إنتاجه
ومدى استحضار طبيعة املتلقي األول يف  ،والعالقة بني طريف اخلطاب، )ماناملكان والز(اخلطاب اخلارجية 

    .الذهن عند كتابة القصائد
اقترحها هانسون ، حماولة منه إىل تنظيم البحث يف ميدان  التحليل اليت طريقة وقد اعتمدنا  

 :تتم بالتدرج حسب درجات التداولية الثالثالتداولية ، وجعله خيضع لضوابط ينطلق منها احمللّل، وهي 
الذي يعتمد على السياق  احلجاج ،اليت تستغلّ السياق الوجودي الذي ينتمي إليه املتخاطبون اإلشاريات

التأويلي الذي يعرض خمتلف املعارف الثقافية لدى املتلقي ، كالقدرة على استحضار املثل املالئم يف السياق 
  .ية اليت ترصد العالقات االجتماعية ومدى ظهورها وجتلّيها يف اخلطابفعال الكالمواأل ،املالئم

لعالقات القائمة بني عناصر العنوان؛ بداية من وابتدأنا البحث بتمهيد نفصل فيه احلديث عن ا  
تعريف التواصل ، وتعريف األسلوب ، والعالقة بينهما، مث التعرض للتداولية مبفاهيمها املختلفة، وعناصر 
العملية التواصلية يف البالغة العربية وعند الغرب، وختمناه بتعريف الشاعر وعرض مدونة البحث اللذين 

  .فسري السياقات يف غضون البحثميثّالن معينا على ت
عند الغرب باعتباره منبع النظرية ، وعند  يعرض هلذه الدرجات، الفصل األول نظريا  وجاء  

 ؛تطرقنا يف املبحث األول لإلشاريات ؛يف ثالثة مباحث العرب ألنه مينحنا اآللية األصيلة للتطبيق، وكان
  :مث أنواعها اليت هي خالل عرض مفهوم اإلحالة ،  من وأمهيتها يف التحليل التداويل للخطاب،تعريفها 

وتساعد على امتالك اخلطاب  ، واليت تقوم على إمكان التعبري عن الذاتية يف اللغة اإلشاريات الشخصية
   .مث عند العرب القدامى واحملدثني حيث بواكتساب السلطة به وتناولناها من خالل تعريفها عند الغر
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 ج 
 

وهذا التقسيم ساعدنا  .ان هلا حيث يقسها إىل ضمائر حضوروضمائر غيابركزنا على تقسيم متام حس
باعتبارها عناصر .اإلشاريات املكانية  ، ونيةاالزم ، مث عرضنا لإلشاريات على اخلروج بنتائج م البحث

   .تنتمي إىل السياق الوجودي ، وتقدم تفسريات له
درجات التحليل التداويل وهي احلجاج وعاجلناه من يف املبحث الثاين تناولنا الدرجة الثانية من و  

واحملدثني الذين ميثلهم بريملان الذي يربط احلجاج  حيث مفهومه عند الغرب القدامى الذين ميثلهم أرسطو،
 وال يؤمن بوجود خطاب بريء، وديكرو الذي ينطلق من وجود حجاج يف كل لغة، بالبالغة الربهانية ،

كطه عبد  العرب للحجاج انطالقا من القدماء كاجلاحظ ووصوال للمحدثنيمث عرضنا لتناول العلماء 
 مبصطلح التخييل،–يف التراث البالغي والنقدي –مث عاجلنا مسألة احلجاج يف الشعر وارتباطه  .الرمحن

وختمنا املبحث بالصور ، وبالتايل مدى قبول احلجاج يف الشعر.ذلك على قبول وجود هذا احلجاج،وأثر
  :واليت تنقسم إىل يف النص الشعري،احلجاجية 

  أفعل  املبالغة، وصيغة سم الفاعل واسم املفعول وصيغةآلية التكرار ال كاستعمالآليات لغوية؛
  .التفضيل 
  وهي  ،على القياس واالستنتاج ودورها يف محل الذهن ،وتتمثل يف الصور البيانية؛آليات بالغية

لم ومدى إمكانية تطبيق الس ،فهوم السلم احلجاجيالقياس مبوارتباط االستعارة  وتتمثل يف التشبيه 
 .اكتشاف الطاقة احلجاجية اليت حتملهااحلجاجي على الصور املختلفة و

  آليات تداولية؛ وتتمثل يف تأسيس الواقع على حاالت خاصة، من خالل ارتباط غرض من
والعرض .ة من استعمال األمثلة التارخييةاألغراض الشعرية بغاية حجاجية معينة،ومن خالل العرض إىل الغاي

    .  للتشخيص الذي يهدف إىل إبراز حجاجية االستعارة
 املتمثّلة يف  ،ن درجات التحليل التداويل للخطابلدرجة الثالثة مفيه ا عرضنا ،أما املبحث الثالث  

 "أوستني"ود همث ج ،غةوتطورها على يد فالسفة الل ،من حيث نشأا عند الغرب نظرية األفعال الكالمية ،
مبحث اخلرب واإلنشاء يف  الذي جيسده ،النظرية يف التراث اللغوي العريبملقابل هذه  مع ذكرنا  ،"سريل"و

؛ فعرضنا لتعريفهما مث إىل أن األفعال الكالمية تتمثل يف مباحث اإلنشاء الطليب اخلمسة البالغة العربية،
   .التمين ، وخروج اخلرب ال على مقتضى الظاهراالستفهام ، النداء ، األمر ، النهي ، 

وذلك بفهم معىن  ،ا فيه إىل التواصلية يف الرومياتأما بالنسبة للفصل الثاين فكان تطبيقيا ،عرضن
ودور كل من الدرجات الثالث  ،أو ما يسمى يف التحليل التداويل بالضمين، التأثري من خالل البنية العميقة

من خالل استغالل الشاعر هلا يف التعبري عن ،لتعاضد لتحقيق األثر والفعل يف املتلقي يف ا، للتداولية تطبيقيا 
ومدى امتالكه للغة أمام املخاطبني ومدى إعطائهم ورصد قصده على اختالف املقامات اليت مير ا 

ت يف األسر يف خطاباته على اعتبار أن الروميات نظم عريقوكذا استيعام وإمكانية وجود هلجة الت ،الكلمة



  المقدمةـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د 
 

ني، وهذا ما جيعلنا ننطلق من أن الشاعر قام بالتواصل والتفاعل مع خماطبيه ، يف فترة جتاوزت األربع سن
  .بوساطة هذه القصائد اليت مثّلت املنفذ الوحيد الذي عبر من خالله عن معاناته يف األسر

  : وقد عاجلناها كما يلي
وكيفية توظيفه لضمائر احلضور والغياب من خالل  اإلشاريات الشخصية،تناولنا  :اإلشاريات.1   

  .يف حاليت االنفصال واالتصال ،واستخراج خواص استعمال الضمائر،استعمال األمثلة 
واليت داللة خاصة  تعرض الداللة اخلاصة اليت يقدمها الشاعر للزمن، كانت عامة اليت اإلشاريات الزمانية  مث

مث اإلشاريات املكانية اليت متثلت يف تسميات األماكن اليت  ،الكوين تفهم من خالل السياق وتتجاوز الزمن
   .وربطها حبياة الشاعر وأمهية هذه األماكن فيها، ال تفهم بدورها إال يف وضعها يف سياقها الذي وردت فيه 

اآلليات اللغوية اليت تتمثل يف خاصية التكرار، واآلليات وذلك من خالل استعراض  :احلجاج.2
البالغية حيث عرضنا فيها إىل خمتلف الصور البيانية مع تطبيق السلم احلجاجي عليها ، ملعرفة العمليات 
االستنتاجية اليت يقوم ا املخاطب بعد مساع القول،مث اآلليات التداولية ، واليت تقوم على مدى تأسيسه 

نفسه وإبراز أمهيته لقومه من وراء لواقعه احلايل على نفسه على اعتباره حالة خاصة ، من خالل الفخر ب
ذلك الفخر، واستعماله لألمثلة التارخيية املستمدة من املعارف الثقافية املشتركة بينه وبني متلقيه، ومدى 

واستخراج ، توفيقه يف اختيار املثل التارخيي من جهة ، ومالءمته للمقام الذي أورده فيه من جهة أخرى
يف اخلطاب من خالل رصد دور االستعارة يف تشخيص ذوات،  قيام التشخيص بدور حجاجي ،مدى 

من جهة ، وقيامها بالتفاعل من خالل دفعها لعملية التحاور بني هذه الذوات وبني الشاعر ، وتبيان أثر 
 .تشخيص ذوات بعينها يف سري العملية التواصلية 

البالغة العربية اليت تعد علما اعتمادا على ما تقدمه وذلك باستخراجها ، :الكالمية األفعال. 3
وخروج اخلرب ال على  ،والتمين ،، والنهي، واألمر والنداء، متثلت يف االستفهام، أصيال للتواصل، وقد

وذلك برصد مدى تراوحها بني كوا أفعاال مباشرة ، تتماشى مع الغرض األصلي  .مقتضى الظاهر
السياق لتفسري اختيارات الشاعر العتبارات ختص الذي سيقت من أجله، وكوا غري مباشرة ، وتدخل 

وكون الكناية أسلوبا غري مباشر يقوم وفق إعطاء اخلطاب .التعبري عن ذلك السياق ، يف ذلك املوضع
بعدا تلميحيا، والنأي به عن التعبري الصريح العتبارات تداولية ، ختص الشاعر واملخاطب ، وتغريات 

إمكانية القول أن فيها قوة إجنازية  ىباملتلقني ومدفعال الكالمية ة األوعالقالسياق الذي جيمعهما،
  .ما،وكذا دورها يف توجيه املتلقي لفهم قصد املرسل

  .وختمنا البحث بنتائج توصلنا إليها من خالل مرحلة التعايش مع البحث 
والتعامل مع املنهج  متثلت يف كيفية التعامل تطبيقيا مع طبيعة املوضوع، وكأي حبث فقد واجهتنا صعوبات،

   .وكذا مشكلة ضبط املصطلحات املختار للدراسة،
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على سبيل الذكر ال احلصر –يف  أعانتنا بعض املراجع املتخصصة يف ذلك،ومتمثل’ولتذليل هذه الصعوبات
عر العريب القدمي حىت شواحلجاج يف ال حتليل اخلطاب الصويف وفق املناهج النقدية املعاصرة آلمنة بلعلى،–
واللغة العربية معناها ومبناها لـتمام ، لسامية الدريدي -دراسة يف بنيته وأساليبه–ية القرن الثاين للهجرة ا

  .إلميل بنفنيست" عن الذاتية يف اللغة " حسان ،ومقاالت مثل 
تمي إليه حبثي الدكتور ال يسعين إال التقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ رئيس املشروع الذي ينأخريا و  
 ساتذةوفائق الشكر واالمتنان للسادة األ وكذلك لتحمله مضنة اإلشراف على هذا العمل، ،بلخضرأمحد 

    .والعمل على تصويب ما فيه من أخطاء ومثالب ،ناقشة على تفضلهم بقراءة البحثأعضاء جلنة امل
  

                  
  .إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب قييوما توف        
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  :متــهيد
شغلت فكر اإلنسان منذ األزل، وهذا لتدخله يف  املهمة اليتاملباحث يعد التواصل من :مفهوم التواصل.1 

، والبد من تعريفه الغوي واالصطالحي لننطلق يف البحث من اإلدراك كل العالقات اليت يقيمها اإلنسان
    .املعريف له 

البن منظور  جاء يف لسان العرب فقدالتواصل من اجلانب اللغوي ، املعاجم العربية  تناولت :لغة 1.    
تعريفه للوصل بأن  ابن سيدةوينقل عن .وصلت الشيء وصال وصلة والوصل ضد اهلجران: )هـ 911ت(
مل ينقطع : واتصل الشيء بالشيء ...وصل الشيء بالشيء يصله وصال وصلة.الوصل خالف الفصل :
  .ركة يف التواصل ااملش أمبدفالتواصل لغويا البد أن يكون بني شيئني، وهذا ما يعزز .

          .التواصل ضد التصارمو، بالشيء ما اتصل :االتصال والوصلة: والوصلة. صلةحنو : وواصل حبله
   ،   .2التقاطع من صرمته الشيء صرما قطعته 1والتصارم

  3.عالقط هوو.الصاد والراء وامليم أصل واحد): صرم( )هـ395ت(جاء يف مقاييس اللغة البن فارس   
   . القطع ي يعين لغوياالتواصل حيدث التصارم، الذيفشل فعندما  

     
 :اصطالحا .2

التواصل  يف قاموس اللسانيات  JEAN  DUBOIS يعرف جون ديبوا:عند الغرب. 1.2
التبادل الكالمي بني ذات متكلمة تنتج خطابا موجها إىل ذات أخرى ، والتواصل عملية :"بأنه

  . 4."تتطلب تعدد الذوات يف اخلطاب
خمتلف القطاعات املعرفية ،  يف ، على اعتبار تداولهريفا للتواصل يورد طه عبد الرمحان تع:عند العرب 

استعماالته  بتوضيح الفرق بني ،ويرى أنه مصطلح يكتنفه الغموض واإلام، ويستعني لفك هذا اإلام
 ،  بالتواصل وطيدة، من حيث البناء الصريفوشائج اهل مصطلحات املختلفة اليت ميكن أن يدل عليها، وهي

، "الوصل "أحدها نقل اخلرب، ولنصطلح على تسمية هذا النقل بـ"ال تصالوايصال إلوصل واالوهي ؛ 
 "تكلم، ولنطلق على هذا الضرب من النقل اسمملا وه يلذارب خلادر صنقل اخلرب مع اعتبار م: والثاين 
ستمع ملالذي هو اصده قم ، الذي هو املتكلم، واعتبارربمع اعتبار مصدر اخل ل اخلربنق: ، والثالث "اإليصال

فالتواصل يهتم بكل أطراف العملية التواصلية ، وبتفاعلها حتديدا،  .5"االتصال  "معا، ولندع هذا النوع
                                                

  . 726ص،) وصل(مادة  11الد  1992 5لسان العرب، دار صادر بريوت ،ط:ابن منظور : ينظر-  1 
   .     335ص ،)صرم(مادة  ،12الد  ،نفسهاملرجع  :ينظر-  2  

  .115،ص )وصل(مادة  6مقاييس اللغة،حتقيق و ضبظ عبد السالم حممد هارون ،دار اجليل بريوت، الد : ابن فارس:ينظر -   3
  4- voir JEANDUBOIS ETAUTRES DICTIONNAIREDE L'INGUISSTIQUE, Larousse 2002.pa94.  

  .254، ص 1998، 1العريب، ط قايفثو التكوثر العقلي، املركز الأ نزاياملن واالرمحن، اللس دطه عب:ينظر - 5
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وهذا ما يدعو إىل االهتمام بكل من املتكلم، واملخاطب ، واخلطاب ، والسياق اللغوي والواقعي الذي يتم 
  . ، وهدف صيغ اخلطاب من أ جله، ليحدد الغاية  وما يرتبط ذه لعناصر من قصد للمتكلم.فيه التواصل

بأطراف العملية التواصلية ، ومدى جتسد هذه وما يهمنا من تناول احملدثني للتواصل ،هو اهتمامهم 
  .األطراف يف اخلطاب

انطالقا من أن اللغة تتسم أن البالغة العربية علم أصيل للتواصل، ويف التراث البالغي العريب جند
فها بقوله) هـ392ت(ا خاصية مجاعية؛ فابن جين عندهم بأا عأصوات يف أما حدها " يعر رب

هذا التعريف يركز على أن اللغة متارس من طرف متخاطبني يف إطار .1"كل قوم عن أغراضهم 
   .تنظيم اجتماعي معين

لغ به ما تب كل" :من بينها أا ؛ للبالغةات عدة تعريف)هـ395ت(أبو هالل العسكري  ويورد
 غةفالبال ؛ 2"يف نفسه كتمكنه يف نفسك،  مع صورة مقبولة ومعرض حسنمكنه تع فمالسا املعىن قلب

تركز من خالل هذا التعريف على الفهم واإلفهام ،وعلى مستوى اإلمتاع ؛ الذي يقتضي زيادة على تقدمي 
  .تصاغ فيه التراكيبالذي  احلسن عن طريق القالب هإمتاعاملتلقي اإلفادة 

ستنتج من خالل التعريف اللغوي واالصطالحي للتواصل أنه مفهوم تناولته خمتلف ااالت ن
اللسانيات والبالغة العربية، و هو يقتضي التفاعل بني طرفني على األقل ، ولضمان عدم : املعرفية حنو

مان صيغها هقطاع العملية التواصلية ، جيب أن يكون أطرافها يتعامالن بشيفرة لغوية  واحدة ، يفان
    .وتراكيبها

، على اعتبار أنه ال وجود حيتل األسلوب مكانة أساسية يف كل لغة : style  :مفهوم االسلوب  .2  
  :وميكن أن نعرفه كما يلي. لكالم دون أن يصاغ يف أسلوب أو طريقة معينة

فهو أسلوب  وكل طريق ممتد .يقال للسطر من النخيل  ألسلوبا:"أن  لسان العربجاء يف  :لغة1.2
ستقامة الواضحة و اال فالداللة اللغوية لألسلوب تتمثل يف  .3"الفن الوجه واملذهب و: واألسلوب (...)

حتاد بني اال ،وفاالستقامة سواء كانت مادية أو معنوية جتمع بني عناصر سطر النخيل ،حتاد املميز لألشياءاال
تقل عنصر منها إال ألشياء حيث ال ميكن أن يساألشياء حيث يكون متميزا و هو عامل مشترك بني هذه ا

  .و احتوى على نصيب منهأحتاد إذا توفر فيه اال

                                                
                    .33:،ص1:ج.2003طعبد األمري هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنـان،: اخلصائص، تح : ابن جين،  : ينظر -1

  
علي حممد البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب، : ، تح : الكتابة والشعر، تح-لصناعتنيا: أبو هالل العسكري : ينظر-  2
  .19:ص .ط .ت.، د2ط
  
  .473: ، ص1:لسان العرب، مج: ابن منظور : ينظر - 3
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   :صطالحا ا2.2
طريقة الكتابة، أو :" أنه مه أمحد الشايب يف تعريفه إذ يورددمن النظرات العمومية لألسلوب ما ق       

  1".قصد اإليضاح و التأثري ،ا عن املعاينطريقة اإلنشاء، أو طريقة اختيار األلفاظ و تأليفها للتعبري 
 من الوجود، موقفاإلنسان يف التعبري عن نفسه كتابة؛ إذ ميكن حتديده بكونه طريقة ا: بوجه عام  فهو

  .يتخذه املستعمل للغة كتابة أو مشافهة
لغة يف حبيث يشكل هذه ال ،نعرب عن األسلوب بأنه موقف يتخذه الكاتب حنو موضوع فيعرب عنهوميكن أن 

  .تنتهي يف النهاية إىل تكوين ما يسمى بالنص الفين شفاهة أو كتابة  ، نظام له طرق خمتلفة
منط العمل األديب  ينطلق من أن وهو ،تعريفات تنظر لألسلوب من حيث الوظيفة   سعد مصلوحويقدم 

يف نفس الشفرة  ، وهو رسالة موجهة من منشئ إىل متلق، يشتركانستعمال اللغويالمتميز من أمناط ا
املشتركة  ةعلى دراية بالعالقات الصرفية والنحوية والداللية للغ اللغوية، ويقتضي أن يكون كل منهما

                                                            .بينهما
ها إمكانيات االختيار ، حيث تقدم ملستعملي قائمة هائلة من اإلمكانات املتاحة للتعبري اللغةعلى اعتبار أن  

    هلذا يعرف .من إنشاء الكالم ماوغاي مقاصدهم للتعبري عن
بغرض  ،يقوم به املنشىء لسمات لغوية معينة  sélectionنتقاءأو ا choixختيار ا :"أنهعلى األسلوب 

به الذي هي اليت تشكل أسلو، ومعني  مبنشئختيارات اخلاصة جمموعة اال هوو.ّ[..]التعبري عن موقف معني
  2. "ميتاز به عن غريه من املنشئني

    
قوة ضاغطة "وهناك اجتاه ، يتزعمه ميشال ريفاتري،ينظر لألسلوب على أساس تأثريه يف املتلقي، ويرى أنه 

نتباه إليها، و محل القارئ على اال،سلسلة الكالم  بواسطة إبراز بعض عناصر ،تتسلط على حساسية القارئ
مبا يسمح بتقرير أن الكالم  ،يزية خاصةيلها وجد هلا دالالت متلّو إذا ح ،وه النصتش عنها حبيث إذا غفل

  3".ر و األسلوب يربزبيع
منوذج آخر من  عن Déviation أو احنراف  Departureمفارقة  األسلوب"و هناك ملمح آخر يرى أن 

ترض ابتداء وجود تعبري نف  addition إضافة:" أو هو ". normeالقول ينظر إليه على أنه منط معياري
مث تكون السمات األسلوبية إضافة إىل هذا التعبري احملايد لكي تنحو [..] حمايد ال يتم بأي مسة أسلوبية حمددة

  ."به منحى خاصا موافقا للعبارة عن سياق بعينه
                                                

  .  44:ص.12،2003: رية القاهرة، طدراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية ،مكتبة النهضة املص–األسلوب : أمحد الشايب: ينظر- 1
  .39:ص.2002، 3دراسة لغوية إحصائية،عامل الكتب ،القاهرة، ط-األسلوب: سعد مصلوح:ينظر- 2
      .1977ط، .حنو بديل ألسين يف نقد األدب، الدار العربية للكتاب ليبيا تونس ،د-األسلوبية واألسلوب: عبد السالم املسدي: ينظر- 3
  .  79: ص



  التمھید  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 10

استعماال  :"أيا ما كان تعريف األسلوب فإن القاسم املشترك بني هذه اآلراء مجيعا هو اعتبار األسلوبو 
خاصا للغة يقوم على استخدام عدد من اإلمكانات واالحتماالت املتاحة، و التأكيد عليها يف مقابل 

، ألن هلا القدرة على التعبري عن ذلك القصد يف ذلك املوضع، وذلك لغرض إمكانات و احتماالت أخرى
  .درجته تالتأثري يف املتلقي، مهما كان

  
أن كل حدث لغوي يتضمن رسالة وأربعة " بسون وجاكرومان يرى    :األسلوب يف نظرية التواصل.3

أما عالقة هذه  ،أو الشفرة املستعملة فيها" الكود"وحمتوى الرسالة  هي املرسل واملتلقي ؛عناصر مرتبطة ا
فقد حيدث أحيانا أن تعمل الوظائف املختلفة هلا بالشكل  ،العناصر ببعضها البعض فهي متنوعة متغرية

لكن املألوف أن جند جمموعة من الوظائف متماسكة مترابطة ال تتكدس مع بعضها البعض، ولكنها  املنعزل،
    1".مما جيعل من الضروري أن تقوم بالتعرف على الوظائف األساسية والوظائف الثانوية ،ال تنتظم يف مراتب

 

ست وظائف  كية،الالسل صالالترسم مستعار من نظرية ا من(R.Jakobson  ) وقد حدد جاكبسون   
  :وأهم الوظائف اليت يستند إليها هي ،التواصللسانية وبقي حتليله صاحلا لكل طرق

  

  .إا حتدد العالقة بني الرسالة واملوضوع الذي حتيل إليه وتعترب قاعدة لكل اتصال، :الوظيفة املرجعية. 1
فة مصدرها يأيت من تنوعها األسلويب حتدد العالقة بني الرسالة واملرسل وهذه الوظي :الوظيفة االنفعالية. 2

  .ومن اإلحياءات اليت توحي ا هذه التنوعات األسلوبية
    ودف إىل شد انتباه املتلقي :الوظيفة التنبيهية. 3
  .وحتدد العالقات بني الرسالة واملتلقي ورد الفعل هو مدار اهتمامها وغايتها :الوظيفة اإلفهامية .4
   

  وتسعى إىل حتديد معىن اإلشارات :الوظيفة االنعكاسية .5
وتكلف الرسالة يف الفنون عن كوا  حيددها بأا عالقة بني الرسالة وبنية تكوينها،:الوظيفة الشعرية  .6

  2 .أداة لإليصال لتصبح موضوعا يف ذاا
بواعث االختيار قصد التوصل فعلى اساس  وقد ميز بعض الباحثني بني اربعة امناط من االختيار من بينها

حمددة يظفر املتكلم بتحقيق قصده من الكالم سواء اكان توصيال او فرضا او اقناعا او جمرد اعالم 
  .باعتماده على اختياراته اليت يعقدها من بني ما تتيحه له اللغة من امكانيات 1.

                                                
  .204:ص 1998،  1دار الشروق، القاهرة ،مصر، ط  صالح فضل ،نظرية البنائية يف النقد العريب احلديث،:ر ينظ-  1 
ئـر،  للطباعة والنشـر والتوزيـع، اجلزا   ة، دار هوم1األسلوبية وحتليل اخلطاب دراسة يف النقد العريب احلديث، ج :نور الدين السد :ينظر  -2

  .217: ص.1998
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ه وجتاربه حيث تكون امكانية االختيار مقيدة بقصده وبعوامل املوقف الذي ينتج فيه خطابه ومنها معارف
  2."ورؤيته للوجود وعالقاته االجتماعية واالقتصادية واالنسانية 

ان احلديث عن متوقع االسلوب يف نظرية التواصل يفرض علينا االنطالق فيه من اللغة اليت متثل اال الوحيد 
ساس وهو للتواصل اللغوي ومن حيث كوا تتميز خباصيتها االجتماعية اليت متنحها القيام بدورها اال

اللغة هي الشيء الوحيد الذي ال ميكن تاميمه الا تولد كملكة مجاعية الخاصة " ـالتواصل بني االفراد ف
  .3" اذ لو كانت خاصة لفقدت قدرا على التوصيل

ومكن لالسلوب القيام بدوره يف التواصل من خالل كونه اختيارا من بني االكانيات املتاحة للمتكلم لغرض 
ذي يكون موضوعيا اذا او ذاتيا يهدف اىل التاثري يف املتلقي باستغالل املادة اللغوية اليت يقدمها التواصل ال

النظام العام للغة وهذا ما يدفعنا اىل القول بضرورة االهتمام باجلوانب النفسية واالجتماعية واليت متثل 
  .السياق العام الذي يولد فيه االسلوب ليعرب عما وجهه اليه صاحبه 

  :وعالقتها بالبالغة العربيةpragmatique:مفهوم التداولية . 3
لقد تعددت املداخل اليت اهتمت بدراسة النصوص األدبية حسب تركيز كل منها االهتمام على عنصر      

  :من عناصر العملية التواصلية واختلفت كاآليت
  خيية واالجتماعيةاالجتاهات اليت اهتمت باملتكلم وتتمثل يف االجتاهات النفسية والتار .1
 االجتاهات اليت اهتمت بالنص البنيوية السيميائية التفكيكية  .2
 االجتاهات اليت اهتمت باملتلقي تتمثل يف نظرية التلقي والقراءة اليت يتزعمها ياوس وأيزر .3
 

بكل عناصر املوقف  هاوقد جاء االجتاه التداويل يف مقاربة النصوص األدبية وذلك من خالل اهتمام   
، فحول ذا جمرى الدراسات اليت ونص وظروف حميطة بإجناز هذا النص قمرسل ومتل: واصلي منالت

 وهذا ما تذهب اليه الدراسات البنيوية –اللغوية العبارة لكيفية استعمالالبنية اردة  على كانت مقتصرة
البنية للتمكن من اجناز خذ باحلسبان دراسة هذه أالدراسة اليت ت إىلاالجتاه  إىل – من إغراق يف الوصف

  .العبارة 
حيث دل  1938سنة  Charles Morrisموريس زوقد كان أول استعمال ملصطلح التداولية مع تشارل   

  : على فرع من فروع ثالثة احتواها علم العالمات

                                                                                                                                              
    .117.116 :ص . 1998،  1سلوب مبادئه وإجراءاته دار الشروق، القاهرة، مصر، ط م األينظر صالح فضل عل- 1
  
  .217: ص1ج ،سلوبية وحتليل اخلطابألا :نور الدين السد  رينظ- 2
  .170:صالح فضل ،نظرية البنائية يف النقد العريب احلديث،ص:ينظر  - 3
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غايته دراسة عالقات شكلية تبني العالمات ليوضح الروابط احلاصلة بني : syntaxeعلم التراكيب .1
  .واملدلوالت اليت حتيل إليها الدوال

مهتمه البحث يف العالقة اليت جتمع الدالة باملدلول أي العالقة بني : sémantiqueعلم الداللة .2
 .األلفاظ ومعانيها

 .1تم بدراسة عالقة العالمات مبفسريها :pragmatique يةالتداول .3
 : يها هيمبقاربتنا ملفهوم التداولية نتوصل إىل وضع مبادئ أساسية تبىن عل

  .املراد ا تلك العالمات أو اخلطابات املتداولة بني املتكلميني واملتلقني: املادة -
 .تتمثل يف الرابط اجلامع بني اخلطاب وغايته: العالقة -
الذي أراده : جتسده ردة فعل املتلقي بعد وقوع بعد وقوع الفعل الكالمي مثال: التلقي -

 .منه مرسله مستخدما أدوات اقناعية معينة
  

على هذا األساس تكون التداولية حمتملة لعدة تعريفات أمهها ما يربطها بالتواصل حيث يذهب      
توصيل معىن اللغة اإلنسانية الطبيعية يكون من خالل إبالغ : "أن ينأصحاب فلسفة اللغة الطبيعة مؤكد
ت مبعاجلة كيفية استعمال أو بالنظر هلا بأا لسانيات تداولية اهتم.2"مرسل رسالة إىل مستقبل يفسرها

أي كيفية إرسال وتأويل هذه اخلطابات وميكن أن نضيف إليها ؛ املتكلمني للدالالت اللغوية يف خطابام
من خالل كفاءة تواصلية تتمثل يف استغالل الكفاءة اللغوية يف حتقيق التواصل ، شرط التواصل املتحقق 

  .املتلقيوالفعل يف 
فرانسواز  كما ترى ضح أن التداولية هي دراسة استعمال اللغة يف اخلطاب إذ هيبناء على ما تقدم يت     

تلك اإلمكانيات اليت تتيح لنا التواصل من خالل اإلجابة عن أسئلة : "arminco Françoise أرمينكو
ماذا نصنع حيث تتكلم؟ ماذا نقول بالضبط حني نتكلم؟ من املتكلم؟ إىل من يتكلم؟ ما الغاية من : هي

 3"كالم؟ال
دراسة " : Françoise recanatiريكانيتوفرانسواز Anne marri diller وهي كما ترى أن ماري ديلر

  4."اللغة يف اخلطاب شاهدة يف ذلك على مقدرا التخاطبية

                                                
   .09: ، ص2006، 1وي املعاصر، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، طآفاق جديدة يف البحث اللغ: حممود أمحد حنلة: ينظر- 1
  
  . 10:نفسه، ص املرجع  : ينظر - 2
  .08،07، ص 1986مناء القومي، املغرب، د ط، إل، مركز اشسعيد علو :فرانسواز أرمينكو، املقاربة التداولية، ترمجة: رينظ-  3
  .08 :نفسه، ص املرجع :ينظر-  4
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ختصص لساين يدرس كيفية استخدام الناس للداللة اللغوية يف صلب : "ويعرفها اجلياليل دالش بأا     
  ."1ابام، كما يعين من جهة أخرى بكيفية تأويلهم لتلك اخلطابات واألحاديثأحاديتهم، وخط

  

ال بوصفها جمرد استخدام للغة، بل :" يراها هاليداي اكم ةتفسريا للغوهذا ما يؤدبنا إىل     
ويرى املهتمون باال التداويل أنه من الصعب حتديد  .2"خاصية جوهرية للغة نفسها) االستخدام(بوصفه

إال أن هناك من اقترح ، ل ختصص التداولية وتعيني موضوعها ملا يف التحديد من تضييف ال املوضوع جما
الذي يرى أن التداولية تعىن بتتبع أثر القواعد  dijk) (van  فان ديك: حتديدان ال ختصصها منهم

الشروط اليت جتعل العبارات كما تم أيضا بتحليل . التعارف عليها من خالل العبارات امللفوظة وتأويلها
  : جائزة ومقبولة يف موقف معني بالنسبة للمتكلمني بتلك اللغة وحيدد هلا ثالثة مهام

  صياغة شروط جناح إجناز العبارة .1
جماري فعل الكالم املتداخل االجناز الذي ينبغي أن يستويف يف إجناز  تاجتاها، صياغة مبادئ تتضمن .2

 العبارة حىت تصبح ناجحة
كيف تترابط شروط جناح العبارة كفعل إجنازي وكمبادئ فعل مشترك : عن تساؤل اإلجابة .3

 .3؟االجناز التواصلي مع بنية اخلطاب أو تأويله
من خالل اهتمامه  ،تشتمل على اجتاهات جماري فعل الكالم املعقد ىءمبادوذا فهي تسعى اىل اجياد  

  .هم شرط وهو املتمثل يف جعلها مفهومة أحيث حيافظ على ، بالعبارة من ناحية اجنازها بنجاح 
خالل احترامهم للشروط  من، لغوية ناجحة أفعالجناز إودف اىل صياغة مباديء متكن املنشئني من 

  .ي سياق تواصلي ينتجون فيه عبارام أيف  ،والضوابط واليت هي مباديء للخطاب
  
النظرة الصورية  زتجاولفهي تسعى  ،يه التداوليةإل مما سبق يتضح جبالء اإلطار العام للهدف الذي تصبو     

إىل ضرورة إيالء العناية الكافية بالظروف  لتدعو ،املدارس اللسانية السابقة للغة اليت كانت حمل اهتمام
منطلقة يف ذلك من اقتناعها أن اللغات الطبيعية بنيات حتدد خصائصها  .املواتية واملناسبة عند استعمال اللغة

  .يف إطار وظيفتها األساسية وظيفة التواصل، ظروف استعماهلا ) األقلجزئيا على (
  

                                                
  . 01، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د ط،د ت، ص ناجلياليل دالش، مدخل إىل اللسانيات التداولية، ترمجة حممد حييات: ينظر- 1
آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، دار : حممود أمحد حنلةحممود أمحد حنلة، وقد ورد ضمن : وظائف اللغة، ترمجة: هاليداي :ينظر-- 2

   .271: ، ص2006، 1، اإلسكندرية، مصر، طاملعرفة اجلامعية
  
  
استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل، ترمجة عبد القادر قنيين، افريقيا الشرق، املغرب، د ط،    : فان ديك، النص والسياق: ينظر-  3

  . 256:د ت، ص 
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وجند طه عبد الرمحن الذي ترجم  ،مبفاهيمها الغربية للفكر العريب املعاصر 1وقد انتقلت التداولية     
مقابال للمصطلح " التداوليات"على مصطلح  1970وقد وقع اختيارنا منذ : "؛ يقولاملصطلح بالتداوليات

خالل  منالتفاعل "و" االستعمال"ألنه يويف املطلوب حقه باعتبار داللته على معنيني ) براغماتيقا(ريب الغ
لسنة املتخاطبني ، ودراسة التفاعل أا تدرس اللغة وهي تدور بني أل ،اولية بكل عناصر التواصلتدال عناية 

خارجية  أوداخلية  كانتأامية سواء كلها تنتمي اىل ظروف مق األطرافن بني طريف العملية التواصلية أل
املتكلم واملخاطب لتتمكن من دراسة التفاعل الذي  إىلتنظر  أا إغفالوعدم  ،جيب مراعاا عند الدراسة

 ،نيعم مقاميف وليس النظر لكل طرف على حدة أطراف اخلطاب  ،طراف التواصليقتضي النظرة العامة أل
" التواصل" وليخلص إىل أن املعىن الذي حيمله الفعل ه  ومن مث،  2"اللغة وهي خارج االستعمال اهوال تعني

  .بالفعل  أن يكون القول موصوال -إذا-ومقتضى التداول 
  

إىل البحث عن جمال التداولية وهو دراسة اللغة  اأما عن التراث اللغوي العريب فنجد أن العلماء سعو     
     والبالغة ،والنحو ،أصول الفقهيف جمال خاصة  العريب ، التراث اللغوي يف أثناء االستعمال فوجدوا ذلك

انطلقت من املالحظات النقدية غري املنظمة  اأي أ ؛هذه األخرية اليت انطلقت معرفة وانتهت صناعة؛
 تضبطها  قواعدهلا  -على يد السكاكي - وانتهت صناعة،رؤى تفسري اإلعجاز القرآين  تنوعوازدهرت يف ،

  3.بع إجراءات حمددة للكشف عن املعىنتت يث، حكقواعد النحو
  

وهو عنوان وسم به كتابه الشهري  4"فن القول"ف أمني اخلويل البالغة جبعلها رأما يف العصر احلديث فيع     
  :ويورد صالح فضل مفهوما له، بتعريف الفن ، مث تعريف القول ، كما يلي:يف قراءة البالغة العربية

                                                
؛ وهو ما قدمه حامد أبو أمحد يف ترمجته لكتاب  رائعيةالذيستخدم الباحثون مصطلحات عديدة لترمجة التداولية؛ فنجد من يسميها بـ- 1
حامد أبو : نظرية اللغة األدبية؛ ترمجة: "خوسيه ماريا بوثويلو إيفانكوس: ينظر – خوسيه ماريا بوثويلو إيفانكوس"لـ"نظرية اللغة األدبية"

مقدمةيف علم التخاطب : يف كتابه"لتخاطبعلم ا"بـ "حممد حممد يونس علي"و يسميها  .88: ت ، ص .ط، د.،مكتبة غريب ، دأمحد
دراسة لسانية ملناهج علماء األصول يف فهم النص، دار املنار -مقدمة يف علم التخاطب اإلسالمي :حممد حممد يونس علي : اإلسالمي ، ينظر

أخذ نريب هو التداولية وهو ما سيف املغرب الع -على حد اطالعنا–لكن يبقى املصطلح األكثر استعماال واطّرادا . 2006.  1اإلسالمي ، ط
  . هذا البحث يف به
  .244.243 :ص.1993ط، .املركز الثقايف العريب، الرباط املغرب، دطه عبد الرمحن، جتديد املنهج يف تقومي التراث، : ينظر - 2
، 1، عامل الكتب، القاهرة، ط2ب، ج، ضمن مقاالت يف اللغة واألد)يف ضوء البالغة احلديثة(متام حسان، مصطلح البالغي القدمي : ينظر-  3

  .142: ، ص2006
  ، 1996، 2صالح فضل بالغة اخلطاب وعلم النص، أدبيات مكتبة لبنان ناشرون، الشركة املصرية العاملية للنشر، لوجنمان، ط: ينظر - 4

  .123:ص 
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أي أنه يقابل أثار املتكلمني  ؛ل ما يرتبط بالذوق واالستخدام الشخصي للغةك وهو: الفن: األول -    
ده موريس بدراسة التداولية دوهو ما ح ،ل من موقف السامعدوكيف ميكن للمتكلم أن يع ،على كالمهم

  1.يهاستعمللعالقة العالمات مب
 ف أن البالغة العربية هي استعمال، نستنتج من هذا التعريويشمل األداء الفعلي للغة: القول: الثاين -    

على السامع، وهذا يتجلّى من ثاره الشخصية عليها، بغية التأثري آغة من طرف متكلم ، يترك لّل وأداء فعلي
لذلك مل يفرق بعض الدارسني احملدثني بني البالغة والتداولية حيث يرى  . خالل تغير يف سلوك السامع

ا ممارسة االتصال بني املتكلم إذ إ، 2غة الغربية أا تداولية يف صميمهايف سياق حديثه عن البالleech ليتش
حتت  احلديثة الدراسات السيميائيةيف  بالغة العربيةللإعادة االعتبار  متّ هويرى حممد العمري أن  ، والسامع

ويقول بعض . يف سياق حديثه عن تأثري البالغة يف املخاطب عن طريق املقال 3"التداولية": عنوان جديد
ومستويام ه اليت تقف مهمتها على مطالبة املتكلم بأن يعي مقامات خماطبي" بالبالغة التداولية"الباحثني 
  .4املختلفة

  

البالغة من :"مها فقد ذكر أبو هالل العسكري أن اصل استخدألغويا و "بلغ"وإذا انتقلنا إىل داللة      
فسميت البالغة بالغة ألا تنهي ... منتهاه: الشيء: لغتها غرييإليها، وب تإذا انتهي: قوهلم بلغت الغاية

وهي البالغ أيضا .إىل ما فوقها  اومسيت البلغة بلغة ألنك تتبلغ ا فتنتهي  .املعىن إىل قلب السامع فيفهمه
: والبالغ أيضا التبليغ يف قوله تعاىل. اآلخرةتؤديك إىل  ألاويقال الدنيا بالغ 




   5"  
أما ما ورد يف مفهومها االصطالحي عند علماء العربية، فهو ال خيتلف عن هذه الدالالت العامة اليت      

حنو ما  ،خاطبنيالبلوغ الذي معناه الوصول واالنتهاء إىل نفوس امل وتتحدد يف،يل إليها املعىن اللغوي حي

                                                
اجلزئر، - العلمة- القدمي، بيت احلكمة للنشر والتوزيعخليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب : ينظر-  1
  . 155: ، ص2009، 1ط
  .124:صالح فضل بالغة اخلطاب وعلم النص، ص: ينظر-   2
  .294: ، ص1999ط،  .حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتداداا، إفريقيا الشرق، املغرب، د: ينظر-  3
  .62: ، ص 2000، مارس، 2ع احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة، جملة عامل الفكر، حممد سامل ولد حممد األمني،: ينظر-  4
  

  .52سورة إبراهيم، اآلية - 5
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البالغة كل ما تبلغ به املعىن قلب السامع فتمكنه يف نفسه كتمكنه يف نفسك "  أبو هالل العسكري  هذكر
   ."1مع صورة مقبولة ومعرض حسن

  

ركان عملية االتصال فلرمبا لو أننا رجعنا إىل النموذج الذي وضعه ياكوسبون أل"ويرى متام حسان      
  :فالنموذج كما يلي. كان ذلك عونا لنا على فهم املقصود بالبالغة

  
. والرسالة بالنص أو العبارة وقناة االتصال مثال باملشافهة" املقام: "دعنا نفهم السياق جدال بأنه     

املمكن حتديد البالغة بأا عمل املتكلم على إيصال الشفرة إىل والشفرة باملعىن املقصود إذ صح لنا هذا فمن 
السامع بواسطة رسالة منطوفة خالل قناة اتصال مسموعة يف مقام معني، ورمبا أضفنا جهد السامع يف حل 

   2الشفرة
   : ةالعملية التواصليعناصر .4
   :املتكلم . 1.4   
، خاصة الشاعر 3"فاعل الكالم"عناية فائقة باعتباره ) سلاملر(لقد أولت البالغة العربية للمتكلم         
اخلطيب الذي كان يعتىن به أيما اعتناء، فهو وحده من يستطيع حتديد املدلوالت ومقاصدها، الرتباط و

املعىن يف العديد من املرات مبا يريده وينوي إبالغه، شريطة إملامه مبقتضيات اخلطاب املختلفة، من درايته 
  . امعني و منازهلم، وامتالكه السبل إلقناعهم وإمتاعهم حبيث خياطب كل سامع مبا يناسبهبأقدار الس

  

                                                
  .18 :صالكتابة والشعر، -الصناعتني: أبو هالل العسكري : ينظر-  1
  .156:، ص )يف ضوء البالغة احلديثة(متام حسان، مصطلح البالغي القدمي : ينظر-   2
.  5حممد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان، ط: علّق عليه ووضع حواشيهأبو هالل العسكري، الفروق يف اللغة،: ينظر-  3

 .47ص .2005

 السیاق

 الرسالة

 قناة االتصال

 الشفرة

 المتكلم السامع
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ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار املعاين ويوازن بينها وبني أقدار املستمعني وبني أقدار "يقول اجلاحظ    
املعاين على  احلاالت، فيجعل لكل طبقة من ذلك كالما، ولكل حالة من ذلك مقاما، حىت يقسم أقدار

يف املتكلم " بشر بن املعتمر" كما يشترط. 1"وأقدار املستمعني على أقدار تلك احلاالت أقدار املقامات،
حسن مواءمته بني معانيه ومستمعيه، فينبغي عليه أن يالئم بدقة بني ملفوظه وموضوعه، ومن يوجه إليهم 

   2.احلديث
  
  :ءة اللغوية والكفاءة التداولية ومها كما يليول شرط يتوفر يف املتكلم تلقائيا هو الكفاأو

ي متكلم أساسية جيب على أوتعد  كفاءة  compétence linguistique :الكفاءة اللغوية
مبختلف مستوياا الصوتية  ،ة معينةوينظمة لغأتستمد وجودها من وجود قواعد و:" امتالكها وهي

هذا املصطلح يف صيغة النظرية التحويلية التوليدية مل قد استع يتشومسككان  وإذا3."والتركيبية والداللية 
ذ ، إن اللغات كلها شبيهة بالصناعة أاعلم :" ذ يقولإاصطلح عليها بامللكة  )هـ729ت(ابن خلدون فإن

وليس بالنظر  .و نقصااأحبسب متام امللكة  ،هي ملكات يف اللسان للعبارة عن املعاين وجودا وقصورها
حصلت امللكة التامة يف تركيب االلفاظ املفردة للتنعبري ا عن  فإذاالتراكيب  إىلبالنظر  اوإمنىل املفردات إ

 إفادةالغاية من  بلغ املتكلم حينئذ ،الذي يطبق الكالم على مقتضى احلال التأليفومراعاة  ،املعاين املقصودة
تمادا على الكفاءة اللغوية من فنجده يقدم مفهوما للبالغة اع 4".مقصوده للسامع وهذا هو معىن البالغة 

الذي مير به املتكلم عند  ،على املعاين املقصودة ومطابقتها ملقتضى احلال لتدللفاظ املفردة خالل تركيب األ
  .تلفظه باخلطاب

  pragmatique compétence : داوليةالكفاءة الت
ذ يعد إ haïmesسكما يقول هامي communicative      compétenceتسمى الكفاءة التواصلية  وأ
املعرفة بالقواعد :" بقوله اا مبعىن 1971ب من املعاصرين يف دراسة نشرت له عام رول من هلا عند الغأ

ن أ،فعلى املتكلم 5"طار جتمع معني إالنفسية والثقافية واالجتماعية اليت تتحكم يف استعمال الكالم يف 

                                                
ط .ت.ط ، د.عبد السالم حممد هارون ، دار اجليل  ، بـريوت ، لبنـان  ، د  : ، حتقيق وشرح  1، البيان و التبيني ، ج اجلاحظ : ينظر-  1
  .75: ص.
 
  .46،ص1965، 12دار املعارف، القاهرة، مصر، ط شوقي ضيف، البالغة تطور وتاريخ،:ينظر- 2

  . 88:ص .2003.1عمان ، ط ،الكفايات التواصلية واالتصالية ، دراسات يف اللغة واالعالم دار الفكر: هادي ر:  ينظر- 3
بتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب، كتاب العرب وديوان امل: املقدمة : ابن خلدون : ينظر-  4

  .222:،ص .1984 ، 4الدار التونسية للنشر ، املؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، ط
  . 88ص ، التواصلية واالتصالية: الكفايات: هادي ر : ينظر - 5
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ومدركا لدور هذه البنية يف صياغة قواعد تتحكم  ،له فيما خيص البناء الفكري ،يكون مدركا لبنية اتمع
  .يف استعمال الكالم 
قدرة املتكلم على معرفة مىت وكيف يستعمل :"ن الكفاءة التداولية هي أ P.bordieuويرى بيار بورديو

منا هي إاللغة ، ومعرفة ما جيب قوله يف ظروف معينة ومىت جيب عليه السكوت ومىت جيب عليه الكالم 
ومتكنه ،املتمثلة يف اثراء الرصيد املعجمي عند مستعمل اللغة  ،رف اليت تزاد على الكفاءة اللغوية الصرفيةاملعا

، وهذا املفهوم يلتقي مع ما قرره اجلاحظ يف 1"من قواعد لغته والسيطرة على املعاين بوضوح يف خطابه 
اسم جامع ملعان كثرية فمنها ما يكون يف :"  بأاالبيان والتبيني على لسان ابن املقفع يف تعريف البالغة 

ومنها  ،ومنها ما يكون يف االحتجاج ،شارةومنها ما يكون يف اإل ،ومنها ما يكون يف االستماع ،السكوت
يراد خطابه وفق املقام الذي إفالكفاءة التداولية تقتضي من املتكلم . "ابتداءومنها ما يكون  ،ما يكون جوابا

و السكوت ، أاملالئمة للكالم  األوقاتمامه ومعرفة أتوى املخاطب الذي هو ومس ،يتواجد فيه من جهة
وتزيد عليها السيطرة على الطريقة استعمال املعىن طرف املتكلم ، وهي ذا الطرح حتتوي الكفاءة اللغوية 

  : قل ألن مخس ملكات على امن الكفاءة التداولية نسق متعدد إالتواصلي وعليه فمبراعاة املخاطب واملقام 
عبارات لغوية  ،صحيحني وتأويالنتاجا إن ينتج ويؤول أحيث يستطيع مستعمل اللغة الطبيعية :ملكة لغوية-

  .عدد كبري من املواقف التواصلية املختلفة  يف ،ذات بنيات متنوعة جدا ومعقدة جدا
خرى أن يشتق معارف أ ،مكان مستعمل اللغة الطبيعية على اعتباره مزودا مبعارف معينةإب: ملكة منطقية -

  .بواسطة قاعدة استدالل حتكمها قواعد املنطق 
واشتقاق معارف من العبارات اللغوية ، ن يستطيع تكوين رصيد من املعارف املنظمة أب: ملكة معرفية -

  .ويل العبارات اللغوية أوختزينها واستحضارها الستعماهلا يف ت
العبارات  وتأويلنتاج إيستعملها يف  ،ق معارف منهواشتقاللمحيط  بإدراكهتى أتت: ملكة ادراكية -

   .اللغوية
بل يعرف كيف يقول  ،حيث ال يكتفي مستعمل اللغة الطبيعية مبعرفة ما يقوله فحسب: ملكة اجتماعية -

   2 .هداف تواصلية معينةأذلك ملخاطب معني يف موقف تواصلي معني قصد حتقيق 
ؤخذ بعني االعتبار يف الدرس التداويل وجند هلا صدى يف التراث ت ومن املفاهيم املرتبطة باملتكلم واليت

 ذلك سنقوم بتوضيح هذا املفهوم بالتعرض إىل التعريفات اليت أعطيتل،  مفهوم القصدلبالغي واألصويل ا
تناوله القدماء من اختالف مذاهبهم واختصاصام، جاء يف أساس فقد  :يف خمتلف البيئات كما يليله  

                                                
  . ، الصفحة نفسها السابقاملرجع : ينظر - 1

، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، لبنان، )مقاربة لغوية تداولية(عبد اهلادي بن ظافر الشهري استراتيجيات اخلطاب ، اخلطاب : ينظر - 2
  .57:ص. 2004، 1ط
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قصدته وقصدت له وقصدت إليه وغليك قصدي ) " ق ص د (  يف مادة )هـ528ت(خمشري للز البالغة
ورماه فأقصده وتقصده قتله مكانه (...) ومقصدي وبابك مقصدي وأخذت قصد الوادي و قصيد الوادي 

ومن ااز قصد يف األمر إذ مل جياوز فيه احلد ورضي (...) وعضته احلية فأقصدته وأقصدته املنية (...) 
  .   1"بالتوسط ألنه يف ذلك يقصد األسد، وهو على القصد، وعلى قصد السبيل إذا كان راشدا

 :عىن :البن فارس يف تقريبه بني القصد واملعىن والقول بوجود عالقة بينهما، وجاء يف مقاييس اللغة    
والثاين دال  يه،األول القصد للشيء بانكماش فيه وحرص عل :العني و النون واحلرف املعتل أصول ثالثة

ومل يزد اخلليل على أن  .ومن هذا الباب معىن الشيء والثالث ظهور الشيء وبروزه، على خضوع وذل،
  .حمنته وحاله اليت يصري إليها أمره :معىن كل شيء :قال
هذا  :يقال. والذي يدل عليه قياس اللغة أن املعىن هو القصد الذي يربز ويظهر يف الشيء إذا حبث عنه   

فابن فارس يِكد على أن القصد هو  2أي الذي يربز من مكنون ما تضمنه اللفظ  الكالم ومعىن الشعر،معىن
  املعىن ،

املعىن هو القصد الذي :"ويعرف أبو هالل العسكري يف الفروق اللغوية املعىن اعتمادا على القصد يف قوله
وجعل املعىن (...)ما تعلّق به القصد  وجه،وقد يكون معىن الكالم يف اللغة يقع به املعىن على وجه دون

، فهو يشري غلى 3"ذلك ال بالقصد االستخبار وغريخبار أو القصد ألنه مصدر ، والكالم ال يترتب يف اإل
  .أن القصد ميكن أن يكون املعىن املتواضع عليه يف اللغة ،وان تغري االساليب له عالقة عميقة بالقصد 

  .وية وتعين النية ونية الوجهة، وجمازية تعين حتديد املسار والوجهةلغ: نيداللت قصدللنالحظ أن  و   
  . 4"فأما املعىن فهو القصد" وأحيانا جعلوا املعىن مجيعا يف القصد قال ابن فارس    

إن العالمة تنطوي على القصد إذ يقتضي دستورها الداليل :" وجعل احملدثون القصد يف العالمة يف حد ذاا
على االنطالق من وجود عالقة بني ما تواضع استعماله يف بيئة اجتماعية . 5"بالغ ما تفيدهتوفر النية يف إ

  .ملواضعةمعينة ، وما يقصده املتكلمون بتلك اللغة ، وهو ما يتمثل يف عدم خروج املتكلمني عن مبدأ ا
لتواصل واإلبالغ، وللقصد مكانة بارزة يف الدرس العريب عموما على تعدد معانيه يف أنه أساس عملية ا   

م لغريه إمنا حيصل مكلما له بأن يقصده بالكالم دون غريه لّإن املك:" :حيث ويقوم عليه متييز املتكلم فيها

                                                
  .509، ص 1992 1الزخمشري، أساس البالغة،دار صادر بريوت، ط: ينظر - 1
  . 1997، 2لسالم هارون، دار اجليل، بريوت، لبنان، طحممد عبد ا: ابن فارس، مقاييس اللغة، تح : ينظر- 2
 148.، ص4مج  

  .46،45:الفروق اللغوية ،ص: أبو هالل العسكري :ينظر- 3
  148، ص4ابن فارس، مقاييس اللغة، مج : ينظر- 4
  .144:ص،1986. 2، الدار العربية للكتاب ، طالتفكري اللساين يف احلضارة العربية :عبد السالم املسدي :ينظر -5
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املغين يف :" يف كتابهالقاضي عبد اجلباركما يرى ..."ويكون آمرا له مىت قصده بالكالم وأراد منه املأمور به 
  ".أبواب التوحيد والعدل

يتخذ من _ لذلك_املتكلم و ؛ثابت عند املتكلم ال يتغري إذ هو نياألصولي عند بارزا بالقصدونلفي اهتماما 
تتفاوت يف إدراك  الوسائل الكالمية واملقامية ما يعني السامع على إدراك ما يريد ولكن مراتب السامعني

  .1 تبعا لتفاوت قدرام العقلية واللغوية والثقافية ،مقصود املتكلمني
وقد 2"يصري اخلرب خربا بقصد القاصد إىل التعبري عما يف النفس: " تبط باخلرب لدى الغزايل يقولوالقصد مر

إذا أذنت لك يف اخلروج إىل احلمام فأنت طالق  :محل ابن القيم على من أفىت بطالق امرأة قال هلا زوجها
فكان ما  ذن بل التهديد، يكن قصده بقوله اإلملو .اخرجي وأبصري :فتهيأت للخروج إىل احلمام فقال هلا

فأفىت كما قال ابن القيم مبا مل يأذن به اهللا  أفىت به املفيت أخذا بظاهر اللفظ دون وقوف على قصد املتكلم،
فإياك أن مل :"هلذا حذر ابن القيم من مغبة إمهال قصد الكالم فقال وال أحد من أئمة اإلسالم، ورسوله،

       رهي بريئة، وتلزم احلالف واملق وتنسب إليها ما وعلى الشريعة، قصد املتكلم ونيته وعرفه فتجين عليه
  .3"والناذر والعاقد ما مل يلزمه اهللا ورسوله به

إن أهم ما يتولد عن القصد مفهوم رائد للفعل يف الدرس العريب يعرب عن األداء الفعلي للغة من طرف    
ليه هي عبارة املتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل اعلم أن اللغة يف املتعارف ع:" املتكلم، ابن خلدون

إذ ال يتم كون الفعل إال بإرادته والقصد إليه، والقصودات " ويقول"لساين ناشئ عن القصد بإفادة الكالم 
أمور نفسانية ناشئة يف الغالب عن تصورات سابقة، يتلو بعضها بعضا وتلك التصورات هي أسباب قصد 

وعن  4"من األمور املكثفة بالواقعات احملتاجة للداللة أحوال املتخاطبني أو الفاعلني ويبقى:" ويقول ".الفعل
ما كانت اجلماعة من :"داللة االحوال الشاهدة بالقصود احلالفة على ما يف النفوس يورد ابن جين قوله بأنه

ستخفافها شيئا ا:وتضطر اىل معرفته من أغراضها وقصودها) ووجوهها(علمائنا تشاهده من أحوال العرب 
 أو استثقاله ،وتقبله أو انكاره،واالنس به او االستحاش منهن والرضا به أو التعجب من قائله وغري ذلك من

  :االحوال الشاهدة بالقصود احلالفة على ما يف النفوس ؛أال ترى إىل قوله
  رحى املتقاعس أبعلي هذا بال                                  - وصكّت وجهها  بيمينها -تقول 

أبعلي هذا بالرحى املتقاعس،من غري أن يذكر صك الوجه، ألعلمنا بذلك أا كانت  :فلو قال حاكيا عنها
علم بذلكقوة إنكارها ، وتعاظم الصورة هلا )وصكّت وجهها ( :متعجبة منكرة، لكنه ملا حكى احلال فقال

هدا لكنت ا أعرف،ولعظم احلال يف نفس ، هذا مع أنك سامع حلكاية احلال، غري مشاهد هلا ، ولو شا
                                                

  . 73: آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،ص: حممود أمحد حنلة: ينظر-1
  .146:التفكري اللساين يف احلضارة العربية،ص:عبد السالم املسدي :ينظر -2   

  .74:صآفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،: حممود أمحد حنلة: ينظر -3
  .712:ابن خلدون ،املقدمة ص:ينظر - 4
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وصكّت  :ولومل ينقل هذا الشاعر حال هذه املرأة بقوله) ليس املخرب كاملعاين(تلك املرأة أبني ،وقد قيل
وجهها  ،مل تعرف به حقيقة تعاظم األمر هلا ، وليست كل حكاية تروى لنا،وال كل خرب ينقل الينا يشفع 

به،نعم ولو نقلت الينا مل نفد بسماعها ما كنانفيده - كانت-املقترنةبه شرح األحوال التابعة له، 
فالفهم من طرف السامع يكون بنسبةأقل عمن كان حاضرا يف املوقف، ألن احلاضر يكون 1".لوحضرناها

  .أقرب فعليا لردفعل هذه املرأة
  

لم السامع ا شيئا ال أن تع"  :معىن القصد إىل معاين الكلم )هـ471تـ(ويضم عبد القاهر اجلرجاين   
وإمنا (...) يعلمه ومعلوم أنك أيها املتكلم لست تقصد أن تعلم السامع معاين الكلم املفردة اليت تكلمه ا 

ويربطه أساسا باملتكلم واملعاين 2"واألحكام اليت هي حصول التعلق(..) جئت ا لتفيده وجوه التعلق 
  .للفظيةالنفسية اليت يقيم على أساسها اختياراته ا

      
جناز الكالم إتتدخل يف ، هتماما حبال املتكلم االجتماعية وما يعتورها من معتقدات اويورد حممد مفتاح 

من خالل  تعريفه  ويل ما قالهأالتايل له زمنيا ودوره يف ت أوصر للمؤلف ابالغا باملتلقي املع اويظهر اهتمام
جناز كالمه سواء إل، وهام أج من معتقدات وظنون وما يكون حمركا للمنت:"بأا intention املقصدية

 ،وهي نفسها تكون لدى املتلقي يف حالة وجود عقدة بينه وبني املنتج ،م غري مشعورأ ،كانت مشعورا اأ
  : إالّ فاملقصدية ليست.و كليا يف حالة عدم العقدة أوقد تكون خمالفة جزئيا 

  .نهما ميثاق متراضى عنه حيتوي على حقوق وواجبات اللذين بي ،مقصدية املنتج واملتلقي احلاضرين.

وسع جهده استكشافها بناء على قرائن خارجية اليت حياول املتلقي املعاصر له  ،مقصدية املنتج املضمرة.
 .هو نتيجة ملقصديته -يف اية املطاف -ونصية وقد يوفق بعض التوفيق وقد خييب مسعاه ولكن تاويله 

 .اليت حياول املتلقي الذي ليس مبعاصر ان يفهمها ويتاوهلا  ،مقصدية املنتج املعلنة.

ان يستخرج حساب تاويلها ولكن –الذي ليس مبعاصر له –اليت يسعى املتلقي ،مقصدية املنتج املضمرة .
 . عسرية جدا-حينئذ–مهمته 

يل ومن وأن ينطلق من قدرة املتلقي على التأو، ن يكون مرنا أوينبه اىل ان مفهوم املقصدية جيب 
  3  .مكانية وجود متلقني ال ينتمون زمنيا للمنتجإمراعاة 

  السامع، املتلقي، املرسل إليه :مصطلحات عديدة منها يطلق عليه:املخاطب -2.4
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يعد الركن الثالث من أركان العملية التواصلية بعد املتكلم واخلطاب على اعتبار أن الكالم أنشئ من و
  .ويعي دالالا ويتأثر ا. أجله، وهو حيمل مهمة فك رموز رسالة يرسلها إليه املتكلم فيفهمهما

املتلقف الذي : "قي هوفاملتل ،فهامه اخلطابإواملتكلم واع مبسؤولية مراعاة خماطبه يف مقاله من حيث 
،فهو يقوم مبهمة السعي وراء 2"قصده املفهم بفعل إفهامه"،وهو الفاهم الذي  1"قصده امللقي بفعل إلقائه

  .فهم معىن املتكلم
واملتلقي أهم حلقة من حلقات العملية التواصلية ألنه املسؤول عن جناحها من خالل فهمه لقصد املتكلم أو 

فإن مل يتمكن املتلقي من فهم الرسالة املوجهة ، كاب خطأ من طرف املتكلم عجزه عن فهمه عن طريق ارت
إذ هناك خصائص يقتضي توفرها يف املخاطب لضمان ، باءت العملية بالفشل ) التأثر ا(إليه تعامل معها 

ار مثل السالمة السمعية وصحة السمع ووضوحه تعينان على الفهم الذي عليه مد ؛إجناح العملية التواصلية
مث توفر الكفاءة اللغوية لديه من حيث معرفته لنظام اللغة الصريف والنحوي  3."األمر يف البيان العريب

  .وفهمه للمستوى التأويلي الذي يعد مسة خاصة من مسات املتلقي الفين كاإلسناد واإلحالة ،والداليل
قا من أن كل خطاب هو لغة تقوم انطال ،وتلعب الكفاءة اللغوية دورا يف فهم الكلمات يف سياقات خمتلفة

  .الذي يستند على العالقات النحوية، احلقيقة وااز، والصريح والضمين ،على التواصل اللفظي
كلما كان السامع أعرف باملتكلم وقصده : فـ. وأن يكون على دراية بالعامل وكيفية تواصل الناس فيه

  4."وأمتوبيانه، وعاداته كاننت استفادته للعلم مبراده أكمل 
واملعىن النفعي التواصلي الذي  ،بني املعىن املباشر السطحي احلريف الذي ال يقصده املتكلم همن خالل تفريق

  .ال يصل إليه إال بعد إعمال للفكر وروية
أما واضح الكالم فالذي : "يورد ابن فارس يف الصاحيب، وعن مدى اهتمام الثقافة اللغوية العربية باملخاطب 

  5."شربت ماء، ولقيت زيدا: امع عرف ظاهر كالم العرب، كقول القائليفهمه كل س
  فهو يقدم تعريفا للكالم اعتداد بالسامع وضرورة كون هذا الكالم واضحا ووفق مست العرب

  .واالهتمام بالسامع يكون يف استحضاره ساعة الكتابة 
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  : اخلطاب -3.4

وهو الرابط بني املتكلم والسامع  .1"مه مقصوداهو كل منطوق به موجه إىل الغري بغرض إفها"اخلطاب 
وأن ، وأن يبني له ما يف نفسه من املعىن ، داللة السامع وإفهامه مراد املتكلم من كالمه "ويتمثل هدفه يف 

  2."يدله على ذلك بأقرب الطرق
ي إجيازا أو ميكن أن حتو ،وفاخلطاب ينطلق من بيان املتكلم لقصده وغايته من إنشاء الكالم بطريقة خاصة

إذا "و ،وأهم نوع للخطاب هو اخلطاب األديب الفين الذي يتخذ من اللغة مادة خاما ينطلق منها .جمازا
كانت اللغة يف احلديث العادي تؤدي وظيفة إخبارية، فإا يف اخلطاب األديب املصوغ وفق أسلوب أديب 

  3."خمصوص، تؤدي وظيفة تأثري مجالية باإلضافة إىل الوظائف األخرى
إىل  اإلخبارلخطاب األديب إمكانية من اإلمكانات املتاحة اليت توفرها اللغة املتكلمني ا، وإذ هو يتجاوز لف

وعلى اعتبار أنه  ،يصاغ عبثا بل له هدف وقصد ينشأ ألجله وهو ال .4"خلق لغة من لغة"مهمة التأثري فإنه 
يف إنشائه، مبعىن أنه شكل بدافع إرادي،  نظام لغوي خارج عن املألوف، وهذا اخلطاب األديب مقصود"

تتعدى  يجعلهالوهو خاضع ملبدأ االختيار، أي اختيار الكلمات املناسبة للمقام، وتركيبها يف سياق أديب 
  5".تهفيجعل للدال إمكانية تعدد مدلوال... الداللة األول 

  :املقام_ مقتضى احلال .-4.4
قام هي البيئة البالغية ، ألن أهل املعاين كانوا أكثر اهتماما ، أهم بيئة يهمنا التعرض هلا يف تعريف امل  

بإجراء الكالم وفق ما يتالءم مع مقتضى احلال، وقد أخذت هذه الفكرة يف تطور النظر إليها عند القدماء ، 
  .كما لقيت اهتماما كبريا لدى احملدثني 

حلال يف اصطالح أهل املعاين هي األمر ا"كشاف اصطالحات الفنون والعلوم"يورد التهانوي يف موسوعته  
الداعي إىل التكلم على وجه املخصوص أي الداعي إىل أن يعترب مع الكالم أن يؤدى به أصل املعىن 

قتضي تأكيد احلكم و تحال ،للحكم  اقتضى احلال مثال كون خماطب منكرمبهي املسماة ، خصوصية ما 
  6."يعد مقتضى احلال إذا اقترن بالقصد واالعتباروالتكلم على وجه خمصوص إمنا ،التأكيد مقتضاه 
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فاملعىن هو ما يتطلبه أحد األمناط النوعية للمواقف من رعاية يف الكالم، " مقتضى احلال"فإذا قال البالغيون 

أن يفكر يف أنواع من املواقف لكل منها مطالب أسلوبية معينة، وهذه األنواع قائمة يف الذهن ء وهكذا للمر
من حيث  ،ثل فكرة الفاعل أو املفعولم مثلها،ل أن يكون هلا حتقق خارجي، فهي أفكار ال وقائع أوال قب

كما أن  ،هي تصور ذهين صاحل للتطبيق، وكما أن الفاعل غري املفعول جند مقام التقدمي غري مقام التأخري
  .ظالتقدمي نفسه قد خيتلف حبسب مربراته األسلوبية بني مطالب املعىن ومطالب اللف

   .ويورد السكاكي مربزا أمهية املقام يف الفهم واإلفهام ، ومن مثّ التواصل الناجع بني طريف العملية التواصلية
ال خيفى عليك أن مقامات الكالم متفاوتة، فمقام الشكر يباين مقام الشكاية، ومقام التهنئة يباين مقام "

ب يباين مقام الترهيب، ومقام اجلد يف مجيع ذلك يباين التعزية، ومقام املدح يباين مقام الذم، ومقام الترغي
ستخبار أو اإلنكار، ومقام البناء على المقام اهلزل، وكذا مقام الكالم ابتداء يغاير مقام الكالم بناء على ا

السؤال يغاير مقام البناء على اإلنكار، مجيع ذلك معلوم لكل لبيب، وكذا مقام الكالم مع الذكي يغاير 
 مث إذا شرعت يف الكالم، فلكل كلمة .الم مع الغيب، ولكل من ذلك مقتضى غري مقتضى اآلخرمقام الك

صاحبتها مقام، ولكل حد ينتهي إليه الكالم مقام، وارتفاع شأن الكالم يف باب احلسن والقبول  مع
ى احلال واحنطاطه يف ذلك حبسب مصادفة الكالم ملا يليق، وهو الذي نسميه مقتضى احلال، فإن كان مقتض

  1".إطالق احلكم، فحسن الكالم جتريده من مؤكدات احلكم
 ويصطلح عليهيسميه كمال بشر  (non-linguistique contexte) واملقام أو سياق احلال   
اجلو  :"يعين contexte linguistiqueيف مقابل سياق املقال أو سياق مكونات النص"املسرح اللغوي"بـ

وتتمثل عناصره األساسية يف شخصية كل من ، من ظروف ومالبسات اخلارجي الذي حييط بالكالم 
املتكلم والسامع والعالقة بينهما واملكان وما فيه من شخوص وأشياء، ويضيف بعضهم الزمان وما يلفه من 

". جتماعية أو سياسية، أو ثقافية، مث أثر اخلطاب الكالمي يف املشتركني يف الكالم أو احلضوراعوامل حياتية 
كاإلشارات  ؛من املشتركني يف اخلطاب ميةضح أن املقام ذا املعىن تصاحبه عادة بعض احلركات اجلسووا

مما قد يصدر عن املرسل أو املتلقي أو كليهما،  ...إىل غري ذلك ،ومص الشفاه ، والغمغمة، أو اهلمهمة 
  2".إخل...توضيحا وتفسريا، وترحيبا وعدم ترحيب، أو قبوال واعتراضا

الفصاحة مستوى من  االنتقالأي  ،قام على املستوى البالغي ركن أساسي يف الصحة اخلارجية للنصوامل   
  .املتمثلة يف وجوب مطابقة الكالم ملقتضى احلال ،البالغةمستوى إىل 
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، أو توفر عنصر السامع )الكاتب(إذ توفر عنصر املتكلم مبفرده . ولكنه العالمة األوىل على تواصلية اخلطاب
ال حيقق لنا عملية التواصل احلية املباشرة، بل إن العنصر الوحيد الكفيل بنقل اخلطاب ) القارئ مثالً(همبفرد

املتكلم، (إىل درجة التواصل الفعال واملباشر هو عنصر املقام، حيث يقوم جبمع عناصر العملية التواصلية
) النجاح التداويل(وهو الذي يضمن  ،)التواصلية ةاإليقاعي(ويبث فيها روح التناسق ) والسامع، والرسالة

كما يقول متام –، بل إنه ال ميكننا 1الداليل الذي هو مسؤولية البناء للخطاب، يف مقابل النجاح النحوي
وهل ميكن باملقال فقط أن نفهم  ،فهم املعىن الداليل مبجرد النظر إىل معىن املقال دون اعتبار املقام" - حسان

إننا ال نعرف من هذه العبارة ما إذا كان األصدقاء  زيارة األصدقاء تسعد النفس،: املعىن املقصود من عبارة
مفهوم احلال يتضمن الثبات والسكون وعدم التحول إال إىل حال أخرى مغايرة متاما ف .2"زائرين أم مزورين
  :أي سكوين يتضح من هذا النص ما يلي statiqueومن مث يكون مفهومها  stateواحلال تدل على 

الكالم  أن ، ينطلق منعلم معياري البالغة ، انطالقا من أنفكرة معيارية  أو املقام  أن مقتضى احلال    
  . البالغة يصاغ حسب

وهذا ما يفرض على عناصر التواصل  كما يرى متام حسان ومما مييز عنصر املقام ثبوته، وحياده،  
أت ذلك باءت عملية التواصل بالفشل ، األخرى أن تتكيف حبسبه، وتتشكل وفق ما يسمح به، وإن أخط

مطابقة الكالم : ولذلك كان عمدة البالغة عند علمائنا هيأو عدم النجاعة من العبارة اللغوية املنجزة، 
 .مقاللكل مقام : قالوا يثح ملقتضى احلال،

  ما  رد فيهاخيتلفان باختالف البيئة اليت وفإننا جنده مبفهومني، . وإذا أردنا حتديد املقصود باملقام 
ورة التعامل معه وفق ما روض، راعاة املخاطبيهتم مب العرب نيالبالغي من فنجده عند القدامى  

به إنتاج الكالم إىل ضرورة  يقتضيه مستواه الفكري ، وهو ما يفرض على املتكلم جهدا إضافيا ، يتجاوز
رة للمقام تنطلق من مالحظة أن أما عند احملدثني فالنظ .كون هذا الكالم وفق ما يقتضيه حال املخاطب

    .3متام حسان وهو ما يذهب إليه  سكونية، قالبيةالقدماء نظروا له نظرة 
أما عند الغرب احملدثني ، فإن النظرة للمقام دينامية تنطلق من ارتباطه باملناهج النقدية املعاصرة يف   

السياق املقامي  دالش يطلق عليه مصطلح وتداولية األفعال الكالمية، فاجلياليل،حتليل اخلطاب، كالسيميائية
املعطيات اليت يشترك فيها كل من املرسل واملرسل إليه حول املقام الثقايف والنفسي، "  بـ صخا عندههوو

  .4"واخلربات واملعارف
    

                                                
  .257:والسياق، ص صفان دايك، الن :ينظر - 1
  .339:، ص1982متام حسان، األصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، دط، :ينظر  -2

 .338:متام حسان، األصول، ص :ظرين- 3
  . 58: اجلياليل دالش، مدخل إىل اللسانيات التداولية، ص - 4
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، والثقافية االجتماعية الطبيعية، هو جمموع الشروط : "بقوله J.Duboisكما يعرفه جان ديبوا -

املعطيات املشتركـة بني امللتـقي واملرسل، والوضعية الثقافية  ووهع فيها ملفوظ أو خطاب ،يتموض اليت
  .1"والنفسية، والتجارب واملعلومات الشائعة بينهما

   
  :عناصر املقام يفWunderlich  وحصر فندريس  

  .                              املشاركون يف التبليغ -
  .واملستمع املتكلم attentesترقبات  -
  .                            املتكلمون واملستمعون  -
  .مسامهة املشاركني يف املوضوع -
  .                                       مكان التفاعل -
  .معارفهم اللغوية -
  ).                الصفات اللغوية، وشبه اللغوية، وغري اللغوية(القول  -
  .اعيةاملعايري االجتم -
  .                       intentionsمقاصد املتكلمني  -
  .2شخصيام وأدوارهم -

فصول إن ما خنرج به من هذا التمهيد، هو ترابط كل تلك املفاهيم وتوظيف املعارف اليت جنيناها منها يف 
 -اول رصدهوهو ما حن–هذا البحث ، فالتواصل مفهوم يربط بني عناصر هلا تأثريها على بعضها البعض 

واألسلوب هو ما ال يستغين عنه أي خطاب يروم فيه صاحبه الفعل يف متلقيه ، مهما كان هذا التأثري بسيطا 
، فهو الطريقة اليت يعمل ا املتكلم على التعبري عن أفكاره وفق ماتتيحه له اإلمكانات التعبريية للغة ، ومن 

ملختلف االجتاهات اليت عرضت لتعريفها وتسطري أهداف  خالل ربط هذين العنصرين بالتداولية ؛ بالتعرض
هلا ، عربيا وغربيا، وإجياد ثراء يف البالغة العربية يف حتديد وتوزيع أدوار عناصر العملية التواصلية ، وما 
يفرضه عليهم املقام من شروط ، تتظافر لتحقيق التواصل الناجع ، بأسلوب يعمل فيه املتكلم على عرض 

ير قصده وهدفه من اخلطاب ، من جهة ، ودفع املتلقي للتفاعل معه وتقبل أفكاره من خالل أفكاره ومتر
  .اإلذعان أو التوجه حنو حتقيق ما يصبو إليه املتكلم

  

                                                
 1-J.Dubois, Dictionnaire de linguistique Larousse 2002.p116,  -  
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  : التعريف بالشاعر.6
، اختلف 1، يعود بعمومته إىل تغلب وخبؤولته إىل متيمهو أبو فراس احلارث بن سعيد بن محدان احلمدوين   

ومساه والده احلارث وكناه  2هـ باملوصل 321هـ أو  320ة مولده فيكون بذلك قد ولد سنة يف سن
فقد قيل الفراس   4و أبو فراس كنية األسد، وهي كنية غلبت عليه حىت ال يكاد يعرف إال ا .  3أبا فراس

و طفل مل يبلغ الثالثة وا ا من كانوا يتومسون فيهم الشجاعة والبطولة،  قتل والده وهنوقد ك، هو األسد 
من عمره ألسباب سياسية، حيث تذكر الروايات أن محدان جد الشاعر قد عرف الطموح وملا رأى من 

على أن  ،تسرب الضعف إىل جسم الدولة العباسية يف أيامه حدثته نفسه باالستيالء على بعض مقاطعاا
د اهللا والد سيف الدولة يستوىل على املوصل املوت مل ميهله فقضى حنبه قبل حتقيق أمنيته، فإذا بابنه عب

ويورثها البنه ناصر الدولة احلسن، وماكان من سعيد والد أيب فراس إال أن سعى مع الراضي باهللا اخلليفة 
  .5ولكنه عندما أراد دخوهلا مل يتردد ابن أخيه ناصر الدولة يف قتله العباسي ألجل توليه املوصل وديار ربيعة،

  

الدولة، الذي  رأبو فراس يتيما حتتضنه أمه، ويعطف عليه ابن عمه سيف الدولة أخو ناص وهكذا ريب     
سيف الدولة مشله بالرعاية اليت كان هلا بالغ األثر يف نضجه  قتل والده ، لكن األمر اختلف معه، ألن

  .الشخصي والشعري فيما بعد
  

وخصه برعايته واهتمامه دونا عن بين محدان،  فه ومثله األعلى،قّبه ومثدوقد عد أبو فراس سيف الدولة مؤ
وهذا ما .ألنه كان جيد فيه متيزا يف جوانب عدة منها؛ الشجاعة ،والقوة ، والفروسية ،والرغبة يف التفوق

سيف الدولة يعجب جدا مبحاسن أيب فراس ومييزه باإلكرام على سائر قومه، ويصطحبه يف غزواته  :"جعل
احتفاء سيف الدولة بأيب فراس فقدان والده  من أهم األمور اليت عززت منولعل 6".ويستخلفه يف أعماله

هـ قلده سيف الدولة إمارة منبج  336فأراد أن يعوضه ذلك الفقدان فشمله برعايته واهتمامه، ويف سنة 

                                                
: أيب عبد اهللا احلسني ابن خالويه، حتقيق وشـرح  : ديوان أيب فراس، رواية : دانـي أبو فراس احلم -ديوان،ال:أبو فراس احلمداين :ينظر  -1

  .05:ص. 1992ط، .كرم البستاين، دار صادر، بريوت، د
 

  .نفسه ،ص نفسهااملصدر  : ينظر- 2
 .نفسه ،ص نفسهااملصدر  :ينظر- 3
  .162:،ص )فرس(، مادة 6لسان العرب، الد :ابن منظور : ينظر -4
ت .ط،د.إحسان عباس الد الثاين ،دار الثقافة ،بريوت،د:وفيات األعيان وأنباء أبناء هذا الزمان ،حتقيق :ابن خلكان : ظرين- 5

 .62،61:،ص
، 2حمي الدين عبد احلميد ، الد األول ، دار الفكر، بريوت لبنان، ط: يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر ،حتقيق:أبو منصور الثعاليب : ينظر- 6

 .35:ص
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وما حوهلا وكان هلا من العمر ستة عشر عاما، وعلى صغره إال أن سيف الدولة وجد فيه أهال هلذا املنصب 
  . 1القيادي، ملا ظهر له من حسن إرادته وقيادته وقيامه باملسؤولية واملهمات اليت كان يلقيها على عاتقه

  
   :هــافتـثق

ومن املصادر اليت استمد منها ثقافته تلك االس األدبية اليت كانت تقام يف ظل حكم سيف الدولة      
إذ مجع نوابغ األدب واللغة والفلسفة والشعر  ،فقد شكل بالط األمري حمور احلركة األدبية يف حلب ،

والعلماء، باإلضافة إىل أنه كان جيزل العطاء هلم، فقد كان شاعرا جميدا وناقدا بليغا هلذا وصف الثعاليب 
مقصد الوفود ومطلع اجلود وقبلة اآلمال وحمط الرحال وموسم األدباء وحلبة :" جمالسه يف حلب بأا

  "2.أحد من امللوك كما اجتمع ببالط سيف الدولة جيتمع قط ببابإنه مل : الشعراء،ويقال 
 

وتذكر الروايات أن أبا فراس وقع يف أسر الروم لكن اخلالف يكمن يف الروايات املتناقضة فمن الرواة      
-بأنه  أسر مرتني:"من قال أنه مرة واحدة ومنهم من قال إنه أسر مرتني،يورد ابن خلكان رأي الديلمي 

أسره ) هـ 348(وأربعني وثالمثائة   ناألوىل سنة مثا –ابن خلكان إىل نسبة هذه الرواية إىل الغلط  وينبه
الروم وما تعدوا به خرشنة وهي قلعة بالد الروم والفرات جيرى من حتتها، وفيها يقال أنه ركب فرسه 

لروم على منبج يف شوال سنة وركّضه برجله، فأهوى به من أعلى احلصن إىل الفرات ،واملرة الثانية أسره ا
ديوانه   ومخسني، ومحلوه إىل قسطنطينية ،حيث بقي أربع سنني، وله يف األسر أشعار كثرية مثبتة يف ىإحد

  3".وكانت مدينة منبج إقطاعا له 
 351(ويذهب ابن خالويه أن الشاعر أسر مرة واحدة وكانت سنة  إحدى ومخسني وثالمثائة     
أن أبا فراس أسرته الروم يف بعض وقائعها حيث خرج ابن أخت ملك الروم "ة وحيدث صاحب اليتيم)هـ

يف ألف فارس إىل نواحي منبج وصادف األمري أبا فراس يتصيد ومعه سبعون فارسا فأراده أصحابه على 
  ". 4اهلزمية ،فأىب وثبت حىت أثخن باجلراح و أسر

  : يقول يف هذا
  5فيهم كل أشام أنكدبسبعني   وال كنت ألقى األلف زرقا عيوا

  :فقد ذكر بشعره أن نصال أصابه يف فخذه يف أثناء املعركة وكان السبب يف أسره

                                                
 .نفسها ،ص  السابقاملرجع  :ينظر -1
 .16،15:،ص املرجع نفسه: ينظر-   2
 .59:وفيات األعيان وأنباء أبناء هذا الزمان ،ص:ابن خلكان : ينظر - 3
 .05:ديوان ،صال:أبو فراس احلمداين : ينظر-   4
  . 54: ،ص املصدر نفسه :ينظر- 5
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  1وشقق عن زرق النصول إهايب  وقد عرفت وقع املسامري مهجيت
ولعل الباحثني مييلون إىل الرأي األول وهو أن الشاعر أسر مرة واحدة فقط ،وذلك لسبب مفاده أن      

ية الديوان والثعاليب صاحب اليتيمة الثعاليب أقرب زمنيا إىل الشاعر من ابن خلكان، غري أن ابن خالويه روا
الرواة يتفقون أنه خرج من األسر بفداء عام دفعه سيف الدولة احلمداين عام مخسة ومخسني وثالمثائة 

  2).هـ 355.(للهجرة
  

  :عرض املدونة 
هذا االسم نسبة إىل جمموع القصائد اليت كتبها يف أسره لقد نفح أبو فراس الشعر العريب برومياته و     

  .وبعث ا إىل ابن عمه سيف الدولة وأمه وأهله وأصدقائه
  

قد أطلت عنان االختيار من : "ويفرد الثعاليب حديثا خاصا عن الروميات ويقول خمتتما حديثه عنها     
وعذوبة مشاعرها وال سيما الروميات حماسن شعر أيب فراس ومن حماسن شيء كله حسن، وذلك لتناسبها 

مما لو  -كما قرأته لبعض البلغاء–اليت رمى ا هدف اإلحسان وأصاب شاكلة الصواب، ولعمري إا 
وهي نقدم أسريا له  3".مسعته الوحش أنست، أو خوطبت به اخلرس نطقت، أو استدعيت به الطري نزلت

  4.دية واتشحت باحلزن ومل تتشح باخلوفمستواه النفسي الرفيع وهذا راجع إىل نشأته القيا
  

وذلك ألنه األمري والشخص  الدولة احلمداين وهذا أمر طبيعيوجند أن أهم خماطب يف الروميات  هوسيف 
الوحيد الذي يعود إليه قرار احلل والعقد يف مسألة الفداء، ومل يكن أبو فراس يدرك األخطار السياسية 

  أم جماورون للروم  احملدقة مبلك احلمدانيني خاصة مبا
إال أن أبا فراس كان ينظر ملسألة فدائه نظرة ذاتية ضيفة ويلح على ابن عمه يف الفداء إذ مل يكن يرى غري 
معاناته وأمله يف األسر، وقد كان الروم يشجعونه على مكاتبه ابن عمه يف أمر الفداء، وقد كان سيف الدولة 

 م خطر الروم، فنراه يف أول رومياته حيمل سيف الدولة مسؤولية حيتفظ بالبطارقة أسارى عنده ليستدفع
  : أسره إذ يقول

  5لدي، وللنوم القليل املشرد  دعوتك للجفن القريح املسهد
  : ويدعوه إىل التشبث مبكرمة الفداء والتخلص من عار خذالنه يقول

                                                
 .43:،ص السابقاملصدر  :ينظر - 1
 .5:،ص  نفسه صدرينظر امل- 2
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  1وقم يف خالصي صادق العزم واقعد  تشبث ا أكرومة قبل فوا،
 التجمل وااملة اجتاه سيف الدولة الذي رباه وأنشأه وصري منه فارسا، ألساء الظن به يف عدم ولوال     

  : افتدائه؛ ففي الرومية اليت رد ا على اام سيف الدولة له مبكاتبة صاحب خراسان الفتدائه واليت مطلعها
  2عالم اجلفاء وفيها الغضب  أسيف اهلدى وقريع العرب

       

قصيدة ميلؤها العنف وذلك يعود إىل طبيعة الشاعر الذي يظن أن سلوكيته فوق النقد ، فنحن فهذه      
لكنه جنده يغتلي ويهتاج ويرفع صوته مبر العتاب مث حيين رأسه يف خامتة الرومية بالرضا والوالء والتضحية يف 

  .ه احلقيقيةسبيل أمريه ،وجنده يف بعض القصائد يبالغ يف جماملة سيف الدولة ويكتم مشاعر
  

وهي القصائد اليت تتجه إىل األخ أو الصديق تطري سجاياه وإخالصه ووفاءه مث تسكب بني يديه      وتلي
  اهلموم، واألحزان واخلوف والتشاؤم من الناس واألصحاب والصرب على البلية والعذاب والتحدي والرجاء

وأظهر الشماتة به من . وتوىل عنه أولوا املآرب فاألسري إذا بارح مكانه يف الدولة فقد وسائل نفوذه وتأثريه
   3كان اليناله خريه وقل من بقى على مودته وتفقده له

  

لذلك جند املأسورين أقدر الناس على اإلخالص والترحيب به إذا عن هلم فكانوا يبادرون بالشكر من      
  4يتعاطف أو يتوجع هلم ويطريون سعادة مبن ينتصر هلم

نيات عن حاجة نفسية أساسية لدى السجني هي اإلقصاء والتخفيف عن النفس يف البوح وتنم اإلخوا     
املنطلق، فاحلبس حلقة منقطعة قاطعة، منقطعة عن احلياة احلرة الطليقة قاطعة ما بني ماضي السجني 

حرب فيكتب إىل أخيه أيب اهليجاء 5وهذا التواصل األخوي يغين هذه احللقة باملشاعر والتمنيات. وحاضره
  : بن سعيد بعد ما حلقه عند أسره من اجلزع

  6أآب أخي بعدي من الصربآئب  أأبقى أخي دمعا، أذاق كرى أخي؟
  بـيسائل عين كلما الح راك  بنفسي وإن مل أرض نفسي لراكب
  بـيقلقله هم من الشوق ناص  قريح جماري الدمع مستلب الكرى

  ارب؟ــأين املقوأين له مثل، و  هـــأخي ال يذقين اهللا فقدان مثل

                                                
 .84: ، ص السابقاملصدر : ظرين- 1
 .28: ، صنفسه املصدر :ينظر  2
  .67:األسر والسجن يف شعر العرب :أمحد خمتار البزرة :ينظر3
 .518املرجع نفسه ،ص:ينظر 4
 .75:املرجع نفسه ،ص:ينظر 5
 .31ص:ديوان ال:أبو فراس احلمداين :ينظر 6
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  : ويذكر أخاه بكثرة لوامه عندما أسر
  كأن مل تكن إال ألسري النوائب  ينـــتكاثر لوامي على ما أصاب

  : ويشهر بالذين شتموا به عندما أسر وتبدل األخالء عن مرافقته
  1دــوحاولت خال أنين غري واج  وأعلم إن فارقت خال عرفته،

  دي؟ـعلى تلك األمور مساع وقل  وهل غض مين األسر إذ خف ناصري
  وارديــموارد آبائي األوىل، وم  أال ال يسر الشامتون، فإا

  : ويشتكي ممن كرهوا خالصه رغم قلتهم ويتعجب ألنه كان يتصدى لألخطار عنهم فيقول
  داـيسيئون يل يف القول غيبا ومشه  إىل اهللا أشكو عصبة من عسريت
  داـــربوا كنت املهند واليوإن ضا  وإن حاربوا كنت ان أمامهم،

    
 منبجبدال من محص يعد من األسر حىت اقطعه سيف الدولة ومل :"ويورد ابن خالويه حادثة قتله فيقول

ومات سيف الدولة بعد عودة أيب فراس بسنة واحدة ، وتولّى بعده ولده أبو املعايل ابن أخت أيب فراس ، .
قرغويه،فأىب أبو فراس أن يطيع هذا الغالم وطمع بالسيادة على وتسلّم احلكم بالوصاية عليه غالمه التركي 

فأوغر قرغويه صدر أيب املعايل على خاله ؛فأرسله .سوريا ، وشجعه على ذلك بعض غلمان سيف الدولة 
وهو عند جبل مدببة فسقط عن فرسه ، وقطع وجرح  ،محص قرب  صددجبيش إىل حماربته فدارت عند 

وتركت جثته ملقاة يف الفالة إىل أن مر بعض األعراب ا فواروها يف التراب ، .ايل رأسه ومحل إىل أيب املع
ويروى أن أبا فراس قال شعرا عند . 2"فخسر به احلمدانيون رجال من املع رجاهلم يف الفروسية والشعر

  من الكامل: وفاته يوصي فيه ابنته بالصرب يقول 
  3ابـكل األنـام إلـى ذهـ  أبنييت، ال حتزين 

  اب ـال للجـليـل من املصـ  أبنييت ، صربا مجيـ
  ابــمن خلف سترك واحلج  نوحي علي حبسرة
  :ـوابــوعييت عن رد اجل  قويل إذا ناديتين ،

  ـابــلـم يـمتـع بالشب  زين الشباب أبو فرا
  
  

                                                
 .85.81:السابق ،ص  ينظر املصدر 1

  .06: سه،صاملصدر نف: ينظر - 2
  .55:املصدر نفسه،ص :ينظر - 3
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  :مدخل

 
آلليات التحليل التداويل للنصوص مهمة، وذلك الرتباطها مبختلف النظريات اليت  تعد الدراسة النظرية

تنتمي إىل الدرس التداويل، واليت تساعد على تأطري التحليل والوصول به إىل نتائج مفيدة يف اية كل 
كونات ب التوحيد بطريقة نظامية وجتزئة خمتلف املرأول من ج Hanson  يعد اهلولندي هانسونودراسة ، 

يتمثل هذا التوحيد وهذه التجزئة يف تقسيم التداولية إىل ثالث ، اآلن بطريقة مستقلةإىل اليت تطورت 
، واختيار مصطلح الدرجات بدال من األجزاء يدلّل على فكرة العبور املتامي من درجة درجات متتابعة

تقلنا من درجة إىل الدرجة ىألخرى ، الرتباط كل درجة مبظهر من مظاهر السياق الذي يغتين كلما ان
وهذه   . االنتقال من درجة ألخرى إىل التطور التدرجيي من مستوى آلخر  هذاويشري .هامناألعلى 

  : الدرجات هي
ضمن ظروف ) التعابري املبهمة (الرموز اإلشارية  تتمثل يف دراسة:تداولية من الدرجة األوىل .1

، أو حمددات املوجودات، ويتكون هذا السياق  ، وسياقها هو املوجودات)سياق تلفظها( استعماهلا
في هذه الدرجة يتم دراسة الضمائر ومرجعيتها يف ف من املخاطبني وحمددات الفضاء والزمن؛

أما إذا درست حسب إحالتها ومرجعيتها يف  ،إذ تعد أقواال مبهمة إذا درست خارجه. السياق
  .فها يف ذلك السياقفإا تعطينا دالالت على توظي ،السياق الذي وردت فيه

 دراسة كيفية تعبري القضايا يف اجلملة املتلفظ ا، وضرورةيف تتمثل  :تداولية من الدرجة الثانية .2
يف هذه الدرجة دراسة احلجاج يف اخلطاب وحماولة إقناع  يتم و متييزها عن الداللة احلرفية للجملة،

الدرجة هو جممل املعلومات واملعتقدات والسياق يف هذه  ،املستمع باملعلومة اليت حيملها اخلطاب
 .اليت يشترك فيها املتخاطبون

مة مفادها أن لّوتتمثل يف نظرية األفعال الكالمية اليت تنطلق من مس :تداولية من الدرجة الثالثة .3
، حتمل معان ضمنية األقوال الصادرة ضمن وضعيات حمددة تتحول إىل أفعال ذات أبعاد اجتماعية

الل اإلحاطة بظروف الفعل الكالمي االجتماعية، وما ميكن أن حتمله من تتم معرفتها من خ
 1.دالالت ضمنية، يف إطار ما يسمى بالسياق اجلتماعي

وهي ال خترج عن إطار ما ،معينة يف اخلطاب  بإستراتيجيةنف ذكرها كل درجة من الدرجات اآلوترتبط 
ة جالدرجات بالتفصيل ، سنجد أن كل دروبعرضنا هلذه ،   lois du discoursاخلطاب يسمى بقوانني

    .ترتبط بإستراتيجية معينة من إستراتيجيات اخلطاب، وتعتمد على قانون من قوانينه

                                                
  .38: املقاربة التداولية، ص: فرانسواز أرمينكو: ينظر- 1
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:اإلشاريات  
وهي تعىن باستجالء مدى ظهور املخاطب وهي الدرجة األوىل من درجات التحليل التداويل،

وف الزمان ررية ، املتمثلة يف الضمائر وظوالسياق الزماين واملكاين يف اخلطاب ، بتتبع العناصر اإلشا
.واملكان، وما حتيل عليه يف السياق الذي وردت فيه  

:تعريفها. 1  
العالمات اللغوية اليت ال يتحدد مرجعها إال يف سياق اخلطاب الذي وردت فيه، ألا خالية من : "وهي     

الكلمات يف اللغة حتيل على مدلول ورغم أن كل  لذلك مسيت مبهمات أو متحوالت، .أي معىن يف ذاا
  1."نييف املعجم الذهين للمتكلمني باللغة دون ارتباطها مبدلول مع تتواجد إال أن اإلشاريات معني،
وبالرغم من ارتباطها باملرجع الذي حتيل عليه يف اخلطاب املتلفظ به، إال أن هذا املرجع يتصف بعدم      

وتكمن أمهية اإلشاريات يف أا تدرس كيفية  .ي ترد فيه اإلشارياتألنه يتغري تبعا للسياق الذ الثبات؛
  .استعمال اإلحالة

قائمة بني األمساء العالقة ال:"التعريف التقليدي لإلحالة بأن  J.lyons يورد جون اليرت:تعريف اإلحالة .2
إن املتكلم :" بقوله ويصرح فيما خيص طبيعتها"فاألمساء حتيل إىل املسميات : واملسميات هي عالقة إحالة 

 ،"أي أنه حيمل التعبري وظيفة إحالية عند قيامه بعملية إحالة) : باستعماله لتعبري مناسب(هو الذي حييل 
ليست شيئا يقوم به تعبري ما ، ولكنها شيء  "اإلحالة"بأن Strawsonويدعمه املفهوم الذي يقدمه ستروسن 

االتساق "ويستعمل هاليداي ورقية حسن يف مؤلفهما 2"معينا ميكن أن حييل عليه شخص ما باستعماله تعبريا
العناصر احمليلة كيفما كان نوعها ال تكتفي  :"مصطلح اإلحالة استعماال خاصا ، وهو أن" يف اللغة االجنليزية

بذاا من حيث التأويل، إذ البد من العودة إىل ما تشري إليه من أجل تأويلها، علما بأن كل لغة طبيعية 
،ومل  référenceوتسمى اإلحالة يف الدرس اللساين املرجعية ،  3"ر على عناصر متلك خاصية اإلحالةتتوف

 جون ديبواحتظ بأمهية يف اللسانيات على اعتبار أا تعىن خبارج اللغة أو العناصر امليتالغوية، ويعرفها
DUBOIS J. اع إىل موضوع يف عامل غري الوظيفة اليت يتمكن من خالهلا الدليل اللغوي من الرجو: "أ

ومل تم اللسانيات السوسريية بالوظيفة املرجعية على اعتبار أا وظيفة ال  4"لغوي واقعا كان أم خياال

                                                
  .79جيات اخلطاب،صإستراتي:عبد اهلادي بن ظافر الشهري : ينظر- 1
  .1997.ط.منري تركي، جامعة امللك سعود،د–حممد لطفي الزليطين : حتليل اخلطاب ، ترمجة وتعليق : يول.براون ، ج. ب .ج: ينظر- 2

  .36: ص         
  .16،17: ، ص1991 .1مدخل إىل انسجام اخلطاب ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، ط–حممد خطايب ، لسانيات النص : ينظر- 3

4   JEANDUBOIS ETAUTRES DICTIONNAIREDE L'INGUISSTIQUE, p 404 
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واقعا كان أم  غوياللعامل غريالاللغوي من الرجوع إىل موضوع يف  جندها يف اللغة بل تتموقع خارجها
   .خياال

املفهوم والصورة السمعية وهو يف ذات الوقت يعود على الواقع  كل دليل لغوي يؤمن الرابط بنيف     
هذه الوظيفة املرجعية، جتعل الدليل يف عالقة، ال مع عامل األشياء الواقعية، بل مع العامل كما . لغويالغري

ع وضوبامليدرك داخل املكونات اإليديولوجية لثقافة ما، فاملرجعية ترتبط باملوضوع الواقعي يقدر ما ترتبط 
    .يف الفكر

أساس كل : "ويرى أا ؛ويصنفها رومان جاكيسون ضمن الوظائف اللغوية الستة للتواصل اللغوي     
وهي أكثر الوظائف أمهية يف ، تواصل فهي حتدد العالقات بني املرسل والشيء أو الغرض الذي ترجع إليه

هي العمل الرئيس للعديد " تعريفية"أو  "يينيةتع"وتطلق عليها عدة تسميات، فهي  .1"عملية التواصل ذاا
           2".يف املراسالت كهذه سوى دور ثانويتلعب الوظائف األخرى  من املراسالت، يف حني ال

وقد أولت اللسانيات التداولية أمهية كبرية للوظيفة املرجعية وذلك الا تربط بني السياق اللغوي وسياق 
ضمن تطبيق اإلستراتيجية التضامنية من طرف  يلت فيه العبارة اللغويةاملوقف أي الواقع االجتماعي اليت ق

اإلستراتيجية اليت حياول املرسل أن جيسد ا درجة عالقته باملرسل إليه " :وهيبدراسة اإلحالة  املتكلم
  ."هاوأن يعرب عن مدى احترامه هلا ورغبته يف احملافظة عليها أو تطويرها بإزالة معامل الفروق بين. ونوعها
واستعمال اإلستراتيجية التضامنية يتجلّى يف الكيفية اليت تستعمل فيها الضمائر، بالنظر إىل توزيعها،       

كل هذا له أثر يف تقليص املسافات بني طريف اخلطاب فتكون العالقة بني الطرفني يف . تنويعها، ومرجعيتها
األلقاب و الضمائر: المات لغوية معينة منهااية اخلطاب أحسن منها يف بدايته وهي تتجسد من خالل ع

  .من اخلطاب هدفهو بقصد املتكلمويبقى استعماهلا مرهونا 

 بقصد تأسيسها معه باخلطابأو  مراعاة عالقته باملخاطبويستعمل املتكلم هذه االستراتيجية دف 
الذي ، Robin lakoff مبدأ التأدب لروبني الكوف :منها 3قوانني اخلطابيف هذه اإلستراتيجية ويساعده 

يستعمله املتكلم إما مراعاة لعالقته احلسنة مع املرسل إليه، أو  بقصد تأسيسها معه باخلطاب، حيث يسعى 

                                                
فاطمة الطيال بركة، النظرية االلسنية عند رومان جاكسون دراسة ونصوص، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت  :ينظر - 1  

  67، ص 1993، 1لبنان، ط 
 .سهانفص املرجع نفسه،   :ينظر -2 
ينظر للتوسع طه عبد . تعرف قوانني اخلطاب تداخال كبريا، ويرتبط مبدأ التأدب مببدأين آخرين مها؛ مبدأ التهذيب ، ومبدأ التأدب األقصى  -3

  .  وما بعدها240: اللسان وامليزان، ص: الرمحان 
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         املتكلم إىل كسب املخاطب دون الضغط واإلحلاح عليه، وهو مبدأ صاغته روبني الكوف يف مقالتها
  :؛ وصيغته كاآليت"منطق التأدب "

   :وف، ومقتضاها هقاعدة التعف.1

  .ملخاطبال تفرض نفسك على ا -

 :وقاعدة التشكيك ومقتضاها ه .1
 .لتجعل املخاطب خيتار بنفسه -

 :قاعدة التودد ومقتضاها هو .2
.لتظهر الود للمخاطب -  
ا للتأدب يف اخلطاب يساعد على حفظ عرى التواصل بني طريف مويقدم طه عبد الرمحن مقتضى مه 

مقتضاه أن يأيت املتكلم بفعل القول على الوجه الذي يربز به " :التأدب يف اخلطاب :العملية اخلطابية يقول
داللته القريبة ويقوي أسباب االنتفاع العاجل به، فال خيفى أن هذا الضرب من التهذيب يويل األمهية يف 

هما إىل التخاطب لعملية التبادل ومعلوم أن كل تبادل بني طرفني يكون مبناه أساسا على سعي كل من
حتقيق أغراض تكون مشتركة أو متساوية بينهما وإىل طلب االعواض عن أعماله اليت ال يأيت الطرف اآلخر 
مبثلها لذلك جتد املتكلم يف هذه املرتبة من التعامل حريصا على أن حيفظ عرى التواصل حىت جيلب أقصى ما 

جيلب إقبال املخاطب على مساعه وفهم مراده فيجتهد يف التوسل مبا  ميكن من عاجل املنفعة لنفسه وملخاطبه
   1"وتلقيه له بالقبول طمعا يف أن يبادله نفس احلرص على التواصل وعلى الوصول إىل املنفعة املشتركة 

نفورا من املرسل إليه وعدم رغبة يف التواصل معه وذلك ه على أنه من املمكن للمتكلم أن يضمن خطاب
  .خلطابخالل بقوانني ايظهر من خالل اإل

  :أنواعها. 3

تنقسم تعد اإلشاريات أكثر الوحدات اللغوية اليت تتطلب معلومات عن السياق ،ليتيسر فهمها     
وهي تعرب عن  ،من خالل داللة كل نوع على نوع معني من اإلشاريات اإلشاريات إىل ثالثة أنواع رئيسة،

استوجب وحدات إذا ما وردت يف مقطع خطايب، إذا أردنا أن نفهم مدلول هذه ال" حيث ) األنا،اهلنا،اآلن(
ألن  2."معرفة هوية املتكلم واملتلقي و اإلطار الزماين واملكاين للحدث اللغوي -على األقل-منا ذلك 

                                                
  .223: اللسان وامليزان ، ص: طه عبد الرمحان : ينظر - 1
  .  35:حتليل اخلطاب، ص: يول.جبراون ، . ب .ج:ينظر- 2
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فحص العالقة بني املتكلم واملتلقي يف مقام استعمايل خاص ، بدرجة أكرب من تتبع العالقة :"اهلدف هو
  :وميكننا أن نقسمها إىل ثالثة أنواع هي1"لنظر عن واقع استعماهلااملمكنة بني مجلة وأخرى بصرف ا

  .وفيما يلي تفصيل كل نوع على حدة .اإلشاريات املكانية واإلشاريات الزمانية اإلشاريات الشخصية،

والبد أن يكون لكل كلمة يف مستوياا  مجيع يتجسد اخلطاب باللغة يف :اإلشاريات الشخصية. 1.3     
دون  ،ني بنفس اللغةللمتكلم ال أن بعضا منها يوجد يف املعجم الذهينإ،  ول حتيل عليهاخلطاب مدل

ويصبح مدلوهلا مرتبطا باملقام الذي وردت فيه ألن معناها يتغري تبعا ملا حتيل عليه يف مبدلول ثابت، هاارتباط
  .كل خطاب جديد

، م بدورها النحوي ووظيفتها الدالليةمن خالل القيا ،املبهمات عامل هام يف تكوين بنية اخلطابف     
املرسل هذه الصفات يف اخلطاب الذي جيري بينه وبني املرسل إليه، عندما ميده يف نسيج يتجاوز ل ويستعم

اإلحالة إىل املعلومات القدمية اليت تلفظ "ة املبهمات يف هذه احلال اجلملة الواحدة، فتصبح فائد -يتهليف ك-
يطلق عليها مصطلحات عدة كامليهمات . 2"زءا من املعلومات املشتركةا أحدهم، واليت أصبحت ج

Embrayeurs  أوdectiques فها أوركيوين واملتحوالت، وهيكما تعرorecchioni ": وحدات
تأخذ بعني االعتبار بعض العناصر املكونة  sémantico-référentielومرجعيةلسانية وظيفتها داللية 

  spatio-temporelleلدور الذي مينحه هلا املتخاطبون ،والوضعية الزمكانيةملعرفة ا للموقف التواصلي
  :وستعرض للمفاهيم املقدمة للضمائر عند الغرب أوال مثّ عند العرب.   3"للمتكلم وبالتايل للمخاطب 

  :عند الغرب .1.1.3

  .لبنية العميقة للخطابحبثنا بالضمائر، على اعتبار أا تدخل يف نسيج ا يف املنهج التداويل هتمي     

قدرة  ، من خاللالذاتية  نالتعبري ع أن اللغة متنح إمكان .Benveniste E بنفنيست لإمي يرىو     
حبيث أا حتتوي دائما  ،عرب اإلحساس  أا تتحدد، ال، وهذه الذاتية "ذاتيا"املتكلم على فرض نفسه 

 اللسانية" الشخص"، اليت تتحدد بوضعية "الذاتية" نقف على أساس بل .شكاال لسانية تناسب التعبري عنهاأ
 ،"أنت" ويقول عين" أنت"يصبح صدى يل أقول له ف" ذايت"شخصا خارجا عن  يتاطبخم اليت تتجلى عند

                                                
  .36:املرجع السابق ، ص:ينظر - 1
 .81عبد اهلادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات اخلطاب ، ص  :ينظر - 2

3 -voir: Catherine kerbrat-orecchioni:l énonciation de la subjectivité dans le langage 
Armand colin quatrième édition p41.    
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لذاتية تتحدد وحدة نفسية تتعاىل على جمموعة التجارب املعيشة اليت تؤلف بينها واليت تضمن حمايثة فا
 formes vides " ةأشكاال فارغ"الضمائر بوصفها ة تقترح بوجه من الوجوهاللغويرى بنفنيست أن . الوعي

شريكا له يف  ومعرفا"أنا "، معرفا نفسه بوصفه"شخصه"لقها بـ يعمناسبة لكل متكلم ميارس اخلطاب، 
 .1"وهكذا فإن الوضع اخلطايب يشتمل على مجيع املعطيات اليت حتدد الذات. "أنت "الوقت ذاته بوصفه

على رأس العملية التواصلية عندما يعني نفسه  ،مة بطريقة تسمح لكل متكلم بامتالك اللسان كلياظّفاللغة من
  ".أنا "بوصفه

يف خطايب، " أنت"يكون   ال يكون إال عند ما أتوجه إىل شخص ما والتعبريعنها  إن الوعي بالذات      
ذا املعىن . يف خطابه "أنا"ح بدوره يف خطاب من يصب "أنت " "أنا "ألنه شرط يستلزم التبادل إذ أصبح

جيعله " أنا"ب فالتلفظ تقاطب الضمائر ، وهذا ما يسمى"أنت"هو وجود شخص آخرخارج عين ضأفتر
-على األقل - ألن املتكلم ال يتلفظ باخلطاب إال وهو"أنت"قطبا ومن املفترض أن يقابله قطب آخر هو

أي إمكانية تعبري نفس الضمري عن ذوات خمتلفة، ألن  شريكا له يف اخلطاب سواءا أكان سامعا أو قارئا،
كما  يف . الضمائر أشكال لسانية فارغة تتناسب مع كل متكلم، فهي متنح له القدرة على التعبري عن ذاته

   .2هي يف اللغة باعتبارها شرطا أساسيا يف املسار التواصلي الذي تنخرط فيه ليست إال نتيجة تداولية بالكامل

وتتبعها أنواع أخرى من األمساء املعوضة . مائر هي نقاط االرتكاز األوىل لوضع الذاتية يف اللغةإن الض     
إا الظروف وأمساء اإلشارة واألحوال والنعوت . ، تشاطرها املرتلة ذاا)كاسم اإلشارة واالسم املوصول(

ا الكثرية قاوتعال" هذا، هنا، اآلن" :بوصفه معيارا" املسند إليه"وما ينظم العالقات املكانية والزمانية حول 
اخل وهي تشترك يف كوا تعرف فقط بارتباطها بالوضع اخلطايب الذي ..." ذاك، أمس، العام املاضي، غدا"

   ."3نا الذي يتلفظ الألتنشأ فيه أي تبعية 

الكلمات طبقة من ": وهي" باملتحوالت" يف كتابه بناء لغة الشعر J.Cohen ويسميها جون كوهن     
وظيفة مبهمة،  يوعلى الرغم من أن هذه املتحوالت مل توجد يف اللغة لكي تؤد"للسياق  يتغري معناها تبعا

 "هو سياق القصيدة مثال " وإمنا لتعرب عن معىن معني وشيء واحد، فإن استعمال املبدع هلا يف سياق مطلق 
كانت تبدو حمددة عند بث الرسالة، فإا  فهي وإن ة على التحديديجيعلها عص مكان وال حيده زمانال 

 تفلت القصيدة من بني يدي مبدعها، وتصبح عناصرها املتحولة غامضة املرجع، بل  بعد أن تفقد حتديدها
                                                

الدار  -فصول خمتارة من اللسانيات والعلوم الداللية واملعرفية واحلجاج–تلوين اخلطاب :إميل بنفيست، عن الذاتية يف اللغة، ضمن : رينظ -1
  .110:ص 1،2007اامتوسطية للنشر ،تونس،ط 

 . 107املرجع نفسه ، ص  :ينظر -2 
  .109املرجع نفسه ، ص  :ينظر -3
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ها التحديدية، فتصبح عدم ــتنقلب وظيفت" فمن خالل استعمال الشاعر هلا.1"الوقت ذاتهومتعددة يف 
    2."حتديد

  :اللغةالتعبري عن الذاتية يف -
  .نسان عن فكره وذاته على اعتبار أا وسيلة التواصل اللغويتعد اللغة جماال مهما لتعبري اإل     
ا متنح للشخص ويعد التعبري عن الذاتية يف اللغة أهم دور تقوم به الضمائر من املنظور التداويل أل     

ة الشخص اللسانية إذ ال يكون الوعي تتحدد الذاتية بوضعي"ناصية احلديث وذا  امتالك القدرة على
" أنت"يف خطايب وهو شرط يستلزم التبادل إذ أصبح " أنت "بالذات إال عندما أتوجه إىل شخص ما يكون 

يف اخلطاب يفترض أنه خياطب " أنا"فاملتكلم مبجرد تلفظه بـ .يف خطابه" أنا"يف خطاب من يصبح بدوره 
وهذا ما يسمى بـ تقاطب الضمائر " أنت"أو املفترض ويصبح  ذات أخرى تتمثل يف متلقي خطابه الواقعي

  3"إذ يظهر املتكلم أعلى رتبة من الشخص املخاطب وهذا هو الوجود التداويل للضمائر يف اخلطاب
   ،واختالف مرجعيتها، استعمال الضمائر من خالل اختالف توزيعها والتنويع فيها حسب السياق و      

فتتغري نوع العالقة بينهما  .خر يف اخلطاباملسافات بني الشخص املتكلم والطرف اآل ثر يف تقليصله بالغ األ
   .يف اية اخلطاب عنه يف البداية

ل على إنسان، يالذي ال حي) أو الضمري( الفارغ شكلالهو" ضمري الغائب"أن  إىل جيب أن ننتبهو         
ري ال يوجد وال يتخصص إال يف تقابل مع ل على شيء واقع خارج التخاطب، ولكنه ضميألنه ضمري حي

من  تهيتخذ قيم الذيالشكل  لكنه". غري شخص"ضمري املتكلم أنا، الذي يعينه عندما ينطق به بوصفه 
   4."أنا"من خطاب يتلفظ به ويا جزءا مرتخالل كونه 

 طبقة من الكلمات يتغري" :عليها مصطلح املتحوالت وهي يف نظرهJ.Cohen  أطلق جون كوهن   
  ."معناها تبعا للسياق

وهي مل توجد يف اللغة لتؤدي وظيفة مبهمة وإمنا لتعرب عن معىن معني وشيء واحد فان استعمال املبدع      
ال حيده مكان وال زمان جيعلها عصبية على التحديد فهي . " هو سياق القصيدة مثال"هلا يف سياق مطلق 

 تفقد حتديدها بعد أن تفلت القصيدة من بني يدي مبدعهان كانت تبدو حمدودة عند بث الرسالة فإا إو
  .مبهمة تحولةموتصبح عناصرها 

                                                
  . 185:  ص1985، 1اللغة العليا، ، ترمجة  أمحد درويش، مكتبة الزهراء بالقاهرة، ط-رجون كوهن  بناء لغة الشع: ينظر -  1
  . 181:،ص ينظر املرجع نفسه  -  2

  .108: عن الذاتية يف اللغة، ص: إميل بنفنيست:  ينظر- 3
  .113 :، صنفسه  املرجع :ينظر -  4
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يعطيها . إن مرونة الضمائر وعدم محلها ملعىن يف ذاا جيعلها قابلة للتحول حسب السياق الذي ترد فيه     

طابية واعطائه ملخاطب ميزة  متكن املتكلم هذا امتالك احلق يف الكالم وتنصيب نفسه على رأس العملية اخل
  .مفترض أو موجود واقعا رتبة تداولية حمددة

  
  : عند العرب. 2.1.3     

اسم جامد يدل على  ": عند القدماء ريب وهوعمصطلح الضمري هو مصطلح شائع يف التراث اللغوي ال     
ضمائر  ":وع هيمشتمال على ثالثة فر متام حسان جيعلهاحملدثني  دنعو.  1"متكلم أو خماطب أو غائب

ألن معىن "ال ختلو الضمائر يف ذاا من إام وغموض يف داللتها و.  2"األشخاص واإلشارات واملوصوالت
فال يدل داللة معجمية إال بضميمة املرجع،  الضمري وظيفي وهو احلاضر أو الغائب على إطالقهما،

فظا أو رتبة أو مها معا ضروري للوصول وبواسطة هذا املرجع ميكن أن يدل على معني، وتقدم هذا املرجع ل
لكن هذا القول  ال يتحقق يف مجيع مستويات التعبري، وخاصة التعبري الشعري، ألن  .3"إىل هذه الداللة 

إىل تغييب املرجع عن التركيب الداخلي للصياغة، ليؤدي وظيفته من خالل  عن قصد منه الشاعر يعمد 
  .غامضة وغري حمددة لك بذ وتصبح داللته  .السياق اخلارجي

وعموما تكتسب الضمائر ذا املعىن  ،وظالل معانيه بطرق استعماله اإلشاريات إذ حيتفظ كل نوع من     
فقد حيل الضمري حمل كلمة أو عبارة أو . أمهيتها بصفتها نائبه عن األمساء واألفعال والعبارات واجلمل املتتالية

ة حتديد املرجع الذي حيبل عليه الضمري سواء كانت للمتكلم أو لصعوب وذلك يعود  .مجلة أو عدة مجل
  .املخاطب أو الغائب

فهو حاضر يتكلم  ،احبهما وقت الكالمصيفسرمها وجود  املخاطبوضمري ضمري املتكلم  أن ونالحظ     
  .غريه، فهي ضمائر حضور هكلميبنفسه أو حاضر 

                                                
 .196 :، ص1ج ت،.د.3، دار املعارف مصر، ط النحو الوايف :عباس حسن :ينظر - 1
  ، 2007، 1ضمن اجتهادات لغوية، عامل الكتب القاهرة، ط -مكونات الضمائر يف النص القرآين الكرمي  ،نامتام حس:  :ينظر - 2
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حاضر وال مشاهد فالبد هلذا الضمري من شيء يفسره أما ضمري الغائب فصاحبه غري معروف ألنه غري      
بني يمتقدما على الضمري مذكورا قبله ل -شأناليف غري ضمري –وبوضح املراد منه واألصل فيه أن يكون 

   1."مرجع الضمري"معناه ويكشف املقصود منه فيجيء الضمري مطابقا له وهذا الشيء املسفر يسمى 

  : األشخاص ال خترج بأن تدل على واملعاين اليت حتملها ضمائر     

  )التذكري، التأثيث: (النوع .1
 )األفراد، التثنية، اجلمع: (العدد .2
 )التكلم، اخلطاب، الغيبة: (الوضع .3

اعلم أن املضمر املرفوع، إذا حدث عن نفسه فإن عالمته أنا، :") هـ180ت (ويف هذا يقول سيبويه     
وأما املضمر (...) حنن، : ن نفسه وعن آخرين قالحنن، وإن حدث ع:وإن حدث عن نفسه وعن آخر قال

: طبت مجعا فعالمتهاأنتما، وإن خ: أنت، وإن خاطبت اثنني فعالمتهما: املخاطب فعالمته إن كان واحدا
 ،اليقع شيء منها يف موضع من العالمات مما ذكرنا(...) فأنا وأنت وحنن وأنتما وأنتم وأننت (...) أنتم، 

   2."ذلك لذي ال عالمة له، ألم استغنوا ذا فأسقطواوال يف موضع املضمر ا

ورغم تقرير هذه األصول، إال أن بعضها من وجهة نظر املمارسة التداولية، ال تثبت يف داللتها على      
مرجع معني، بل جيد املرسل أن داللتها يف األصل ال تفي بالتعبري عن قصده، متاما كما يريد، لذلك يلجأإىل 

 ا األصلالتالعبفيحول بعض األدوات اإلشارية يف السياق . ذا النظام وإخراج هذه الدوال عن مدلوال
مؤشرا بانعكاسها  وظيفتها التداوليةإىل  ،االجتماعي مثل الضمائر من وظيفتها الداللية للداللة على املرجع

شرطا من شروط  - عند النحاة –وهذه معان تفهم من السياق اخلطاب إذ تعد مراعاا ، على قصده
فادة، وهذا ما يطلبه نظام اللغة لكن عندما يتعلق األمر باستعمال اللغة وفق قصد املتكلم ومراعاا للمقام اإل

فإن األمر خيتلف فنجد من ذلك خماطبة الغائب يضمري . قال يتواءم معهملالذي مير به وضرورة إنتاجه 
  .هم املتكلميين ملخاطبته يف أمر ديد الذهحوذلك باستحضار املخاطب بالت ،املخاطب

فنجدهم خياطبون املخاطب املفرد  ،االجتماعية بني املتكلم واملخاطب قفومن ذلك أيضا اختالف املوا     
  .كالمهم باالحترام حنخيطاب اجلماعة وذلك لش

                                                
  .232، 231 ،230:، ص 1ت ،ج.د. 3لنحو الوايف ،دار املعارف مصر ، طا :عباس حسن: ينظر -1
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  .1"جاللته: "جاللة امللك أو يقال: كـ. وبالنسبة للغائب مبخاطبته بصفات التكرمي

  : ط يوضح لنا تنويع وتوزيع الضمائر حسب الطرح الذي قدمه متام حسانوهذا املخط

  الضــمائــر

  

  ضـمائر احلضور                                             ضمـائر الغياب               

  

  املوصول               ضمائر املتكلم             ضمائر املخاطب                  ضمائر الغائب          أمساء 

    

مثال يرى ) هـ643ت (عرض النحاة القدامى لتعريف الضمري على أا مبهمات، وابن يعيش وقد      
وقد يكون حبضرتك أشياء فتلبس على  ،نك تشري ا إىل كل ما حبضرتكأل: "أا مسيت ذا االسم

لباس ومعىن لزمها البيان بالصفة عند اإل ولذلك ،فلم يدر إىل أيهما تشري فكانت مبهمة لذلك،املخاطب 
أو ما يقوم مقام اجلارحة فيتعرف بذلك، فتعريف االشارة أن ختصص  ،إىل حاضر جبارحة اإلمياء اإلشارة

فمدلول املبهمات إذن ال يتضح إال من خالل التلفظ . 2"للمخاطب شخصا يعرفه حباسة البصر
ث داللتها على احلضور والغياب يف شرحه لقول ابن من حي ) هـ769ت ( وينظر هلا ابن عقيل.باخلطاب

  :مالك
  

  بالضمري مس -كأنت، وهو-  فما لذي غيبة أو حضور
أحدمها ضمري املخاطب، حنو : ما دل على غيبة كهو، أو حضور، وهو قسمان: يشري إىل أن الضمري     

  3.أنت، والثاين ضمري املتكلم، حنو أنا
  

                                                
  .226 :مكونات الضمائر يف النص القرآن الكرمي، ص -متام حسان: ينظر -1

 :1دار الكتب العلمية بريوت لبنان،طاميل بديع يعقوب ،:قدم له ووضع حواشيه وفهارسه ،للزخمشري ح املفصلشر :ابن يعيش :ينظر - 2
   . 221: ،ص 3ج ، 2001

  .             1997، 3حنا الفاخوري، دار اجلـيل، بريوت، لبنان، ط: ، تح شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،:ابن عقيل : ينظر - 3
  .77،76: ص
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ال ختلو يف ذاا من :"ويرى أنّ الضمائر بذاته من أقسام الكلم،ال ري قسما مستقأما متّام حسان  فيعد الضم 
طالقهما فال يدل داللة إوهو احلاضر أو الغائب على ؛ ن معىن الضمري وظيفي أل ،ام وغموض يف داللتهاإ

فظا ورتبة وتقدم هذا املرجع ل .وبواسطة هذا املرجع ميكن أن يدل على معني ،معجمية إال بضميمة املرجع
  1."أو مها معا ضروري للوصول إىل هذه الداللة

وأن معناها وظيفي يتعلق للسياق  ويتضح من خالل التعريفني السابقني جند أن الضمائر ال تدل بنفسها، 
  .الذي ترد فيه، وعلى املتلقي أن يكشف املرجع الذي حتيل عليه الضمائر يف اخلطاب 

ها وجود ريفست وأمساء اإلشارة، ألن  املخاطبوضمري  املتكلمضمري  وهي :ضمائر احلضور. أ     
استغنت عن و .غريه، فهي ضمائر حضور هكلمياحبها وقت الكالم فهو حاضر يتكلم بنفسه أو حاضر ص

حضور املتكلم واملخاطب  ،حوال املقترنة ااملقترنة ا قد تغين عن الصفات واأل األحوالن الصفات أل
عرف املضمرات أف" ،دم ذكر الغائب الذي يصري به مبرتلة احلاضر املشاهد يف احلكم وتق ،واملشاهدة هلما

فابن يعيش يركز 2."مث املخاطب واملخاطب تلو املتكلم يف احلضور واملشاهدة ،ال يكلمك غريه ألنهاملتكلم 
 ،ضورول للحولوية ضمري املتكلم بوصفه الضمري األأعلى ترتيب الضمائر من حيث احلضور والغياب و

ضمري الغائب على انه ضمري غياب ال  ويصنف ،يكلم غريه أند له بن املتكلم الويليه ضمري املخاطب أل
  :يشترط حضور صاحبه وقت الكالم

وهو أكثر عنصر يف القدرة على التعبري عن الذاتية يف اللغة ، وبالتايل التمكن من امتالك : أنا-  
  .ن خالل جمرد التلفظ بهناصية احلديث ، واكتساب السلطة باخلطاب م

بل يتجاوز ذلك ليصبح دليال  ال يقف استعماله يف السياق عند اإلحالة على املرجع فقط، :أنت -     
؛وهو املشاركة بني األطراف يف اخلطاب ، من خالل كون املخاطب مفترضا، أو الكتابة على غرض تداويل

يتوفر للمرسل عند :" وعليه فإنه تعاونية،ال) أنت(ـوهذا ما يوصف ب .ملخاطب حىت وإن كان مفترضا
أنتم التعاونية أو املتبادلة، أو االستعمال  أنت التعاونية أو املتبادلة، التفاعل ثالثة مناذج من االستعمال،

فيشري استعمال أنت إىل أن املشاركني يف اخلطاب يعتربون أنفسهم ذوي عالقة محيمة من الناحية  املختلف؛
 واجلنسية، واجلنس، والقرابة، القيم املشتركة،: تعريف العالقة احلميمة بأا التعابري عن وميكن االجتماعية،

    3."وتكرار التواصل واملوقع الوظيفي،

                                                
  .110: ص اللغة العربية معناها ومبناها، :متام حسان :ظرين -1

  . 292: ، ص2، ج للزخمشري شرح املفصل :ابن يعيش: ينظر- 2
  .288 :ص استراتيجيات اخلطاب،عبد اهلادي بن ظافر الشهري، : ينظر - 3
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 :ومثلها(...)  معتمدا على تكوينه ،وصيغته اخلاصة به، بعض الضمائر يقوم ذه الداللة بنفسه،:حنن -     
يف أداء الغرض منها،  فظة واحدة يف تكوينها، وصيغة مستقلة بنفسها،حنن نسارع  للخريات فإا ل: حنن يف

مبا يساعدها على  وهو التكلم مع الداللة على اجلمع، أو على تعظيم املفرد، ومل يتصل آخرها اتصاال مباشرا
من أصناف تلك اإلشاريات الشخصية للداللة على املتكلم احلاضر، انطالقا "حنن"فالضمري 1"ذلك الغرض

ألن صاحبه البد أن يكون حاضرا وقت النطق  ضمري حضور،:يسمى ضمري املتكلم واملخاطب،" أنهمن 
، ولذلك يعد استعمال املرسل للضمري حنن دليل على استحضار الطرف اآلخر إن كان غائبا عن 2"به

  .سواء من حيث داللته على اجلمع أو تعظيم املفرد.عينه

ى حنو تداويل بوصفها داللة على التضامن فيما وضعت له، ويف ومن جهة أخرى ميكن استعماهلا عل     
غري ما وضعت له، فال يؤول استعمال الضمائر لإلشارة إىل غري املراجع اليت أشار هلا النحو العريب على أنه 

  . فهو من العالمات اللغوية اليت يستعملها املرسل للتعبري عن قصده يف التضامن مع املرسل إليه خطأ،

عندما جيمع املرسل يف خطابه بينه وبني املرسل إليه " حنن"من أهم االستعماالت التداولية للضمري و     
  .  أي بني أنا وأنتم يف البنية العميقة للخطاب .داللة على التضامن بينهما

أما ضمري الغائب فصاحبه غري معروف ألنه غري حاضر وال مشاهد فالبد هلذا الضمري  :الغياب ضمائر. ب
متقدما على الضمري  -شأناليف غري ضمري –شيء يفسره وبوضح املراد منه واألصل فيه أن يكون  من

مرجع "فيجيء الضمري مطابقا له وهذا الشيء املسفر يسمى  ،بني معناه ويكشف املقصود منهيمذكورا قبله ل
   3."الضمري

تيقظ لوجود صلة املوصول عند التعامل مع االسم املوصول جيب ال: االســم املوصــول. 1.ب      
أن «إذ هي اليت تعمل الداللة اليت يشري إليها االسم املوصول ألن الداللة تتحدد بعناصرها فمن شروطها 

تكون معلومة للمخاطب يف اعتقاد املتكلم قبل ذكر املوصول، ألن القصد من الصلة تعريف املوصول مبا 
  .4»يعلمه املخاطب من حاله ليصح اإلخبار عنه 

ويف النص الشعري القدمي ال حيتل الغموض مساحة كبرية ألنه نص يفتح اال للتلميح والالمباشرة      
مستغلقا من البداية وهذا نتيجة  ، الذي ال يكونوليس الغموض فهو حيمل املتلقي على إمكانية تأويل املعىن

                                                
  . 235:  ص ،1ج النحو الوايف، :عباس حسن :ينظر -  1
  . 218:ص ،1ج، نفسهاملرجع  :ينظر -  2
  .230،231،232: ، ص 1املرجع نفسه، ج: ينظر - 3
                      .30:ص  ،1979، 2، طاجليل بريوت ، داراألساليب اإلنشائية يف النحو العريب: عبد السالم حممد هارون :ينظر -4
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ن تعقيد الكالم أحدها رغم أن هناك اليت يعد االبتعاد ع ،ملا وضعه البالغيون من شروط للعملية التواصلية
اسم املوصول يستخدم يف الكالم  :"يرى السكاكي أنو .أمههاالذي يعد  ،فرقا بني الغموض وتعقيد الكالم

  .1"مىت صح إحضاره يف ذهن السامع بواسطة ذكر مجلة معلومة االنتساب إىل مشار إليه
ية والبالغية املتحققة من استعمال اسم املوصول يف مبكرا للفوائد الدالل اجلرجاين فطن عبد القاهر وقد    

وليس شيء أغلب على هذا الضرب املوهوم من الذي فإنه جييء كثريا على أنك ": النص الشعري يقول
  : ومثال ذلك قوله .تقدر شيئا يف ومهك مث تعرب عنه بالذي

  جيبك وإن تغضب إىل السيف يغضب  أخــوك الذي إن تـدعه مللمة
  

قدرت إنسانا هذه صفته، وهذا شأنه وأحلت السامع على من يعين يف الوهم، دون أن يكون قد  فأنت     
  .2"عرف رجال ذه الصفة فأعلمته أن املستحق السم األخوة هو ذلك الذي عرفه

:" ابن يعيش  بقوله  يعرفه، وضمري القصة أو الضمري اهولويسمى كذلك :ضمري الشأن . 2.ب     
 ،فقد يقدمون ا ضمريا يكون كناية عن تلك اجلملة ،و الفعليةأمجلة من اجلمل االمسية  أرادوا إذام أاعلم 

 .ال يف مواضع التفخيم والتعظيمإوال يفعلون ذلك (...) وتكون اجلملة خربا عن ذلك الضمري وتفسريا له 
وفسره ما  ،ن واحلديثأمنا هو ضمري الشإضمري مل يتقدمه ظاهر " هو :"ـف" هو زيد قائم :"وذلك قولك 

ولذلك  ،هو يف املعىن ألا ،دأت يف هذه اجلملة بعائد على املبتأومل ت" زيد قائم: "بعده من اخلرب وهو 
وهو من أهم املعاين 3."نه مل يتقدمه ما يعود إليهويسميه الكوفيون الضمري اهول أل ،كانت مفسرة له

  .العدولية األسلوبية للضمائر

للحال املراد الكالم عنها، واليت سيدور : يرمز للشأن، أي ألنه ذا االسم ري الشأنمسى ضمقد و     
ليس إعالمك الشيء بغتة مثل إعالمك له :"ويقول عبد القاهر اجلرجاين يف ذلكاحلديث فيها بعده مباشرة، 

: ، ومن ههنا قالوابعد التنبيه عليه والتقدمة له، ألن ذلك جيري جمرى تكرير اإلعالم، يف التأكيد واإلحكام
ضمري الشأن  تسميةو 4."إن الشيء إذا أضمر مث فسر كان ذلك أفخم له من أن يذكر من غري تقدم إضمار

" الكالم ناوهلاتاملسألة اليت سي: أي"، ألنه يشري إىل القصة "ضمري القصة: "أشهر تسمياته، كما يسمى

                                                
  . 418 :مفتاح العلوم، ص: السكاكي: ينظر -  1
  .143 :، صعلم املعاينيف عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز :ينظر -  2
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األمر العام الذي جييء بعده، والذي هو ضمري األمر، وضمري احلديث، ألنه يرمز إىل : ويسمى أيضا
  .1موضوع الكالم واحلديث املتأخر عنه

إذا أرادوا أن يذكروا مجلة امسية، أو  -ومن حياكبهم اليوم –العرب الفصحاء ويقول عباس حسن أن      
، مل يذكروها مباشرة -فعلية، تشتمل على معىن هام، أو غرض فخم، يستحق توجبه األمساع والنفوس إليه

مبا فيه من إام  –خالية مما يدل على تلك األمهية واملكانة، وإمنا يقدمون هلا بضمري يسبقها، ليكون الضمري
ا للرغبة فيما يبسط ثلتطلع إىل ما يزيل إامه، باعلريا ثم إذا مل يسبقه مرجعه وخباصة ،تعدد املرجعيتمثل يف 

فتقدمي الضمري ليس إال . لة عليها، يف حرص ورغبةتركيزه فتجيء اجلملة بعده، والنفس متشوقة هلا، مقب
لكنه يتضمن معناها متاما، ومدلوله هو مدلوهلا، فهو مبثابة رمز هلا، وحملة أو إشارة . متهيدا هلذه اجلملة اهلامة

  2.موجهة إليها

ة وهي متعالية على اإلشارترى مرمي فرنسيس أن اإلحالة املطلقة هي إحالة  :إلحالة املطلقةا. 3.ب     
 ،تتجسد بنص أو بوحدات نصية مبنية بالدرجة األوىل على الوصف، حيث ال حيد املوصوف بزمن معني

والصيغة الفعلية املستعملة يف اجلمل املستقلة هي صيغة  (...)وكأنه مرتبط حبقيقة ثابتة أو حبال دائمة، 
كما أن .ويكون، وسيكون املضارع اليت ال تشري واحلال هذه إىل حاضر املتكلم، بل تشمل ما كان،

وقد تستعمل صيغ املتكلم للجمع  .استعمال صيغة الغائب هي القاعدة العامة يف مثل هذه النصوص
بل متثل اجلنس الذي  ولكنها ال ترتبط حصرا مبتكلم أو مبخاطب حمدد ، .واملخاطب للمفرد أو للجمع

     3.ينتمون إليه

ل على زمان حيدده السياق بالقياس إىل زمان التكلم،فزمان هي كلمات تد :اإلشاريات الزمانية. 2.2     
فإذا مل يعرف زمان التكلم أو مركز اإلشارة الزمانية التبس  التكلم هو مركز اإلشارة الزمانية يف الكالم،

  .األمر على السامع أو القارئ
لة اتساع داللة بعض يف حا هلا عالقة وطيدة بالسياق الذي ترد فيه، على أن اإلحالة إىل الزمان،     

يتجاوز مدلول كلمة اليوم يف عبارة بنات اليوم داللة هذا :" فمثالالعناصر اإلشارية يف التعبري عن الزمان،
 العنصر اإلشاري إىل الزمن الكوين الذي يتحدد بأربع وعشرين ساعة إىل أن يشمل العصر الذي نعيش فيه،

ن أدر اإلشارة إىل جتو .4"ي ترد فيه هذه العناصر اإلشاريةفهذه الداللة اإلضافية موكولة إىل السياق الذ
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الذي يعتمد يف القياس على األشهر واألسابيع ، املقياس الشعوري خيتلف يف صميمه عن املقياس الزماين 
 ألن الفترات الزمنية املوضوعية قد تنكمش يف شعور اإلنسان أو تتمدد وتبدو طويلة،، واأليام والساعات 

 رى،وذلك تبعاحيث ال وجود للحياة اإلنسانية دون االنفعال والشعور  رى الشعور وسرعة ذلك ا
فهو بني توقّع من املستقبل ،ومعاناة من  فاإلنسان يعيش يف قبضة مشقّة نفسية دائمة، ذات،الالدائم ب
  1."واستنادا على مرياثه النفسي واالجتماعي من املاضي احلاضر،

ليه هو أن العناصر اإلشارية قد تكون دالة على الزمن الكوين الذي يفترض سلفا ومما ينبغي اللفت إ     
وقد تكون دالة على الزمن النحوي الذي ينقسم  ...تقسيمه إىل فصول، وسنوات وأشهر وأيام وساعات

وقد خيتلف الزمن  إذ ميكن أن يتطابق الزمن الكوين والزمن النحوي، بدوره إىل ماض وحاضر ومستقبل،
وصيغة املاضي للداللة  للداللة على املاضي،) احلاضر (وي عن الزمن الكوين فتستخدم صيغة احلال النح

وما ميكن اخلروج  على االستقبال، فيحدث لبس للقارئ ال حيله إال املعرفة بسياق الكالم ومرجع اإلشارة،
 يوجد ه يف أكثر األحيان الهو أن-سواء العادي أو األديب - به من خالل النظر إىل واقع االستعمال اللغوي

جيب أن نربط الزمن بالفعل "فلحظة التلفظ هي املرجع وهلذا  ،2.الزمن النحوي والزمن الكوينبني تطابق 
ومن أجل " يف مرحلة ثانية ألمهيته الكربى، بني الزمن والفاعل، ونربط، كذلك، ربطا قويا يف مرحلة أوىل،

يلزم املرسل إليه أن يدرك حلظة  وتأويل اخلطاب تأويال صحيحا، مرجع األدوات اإلشارية الزمانية، حتديد
  3".و يؤول مكونات التلفظ اللغوية ،بناء على معرفتها فيتخذها مرجعا حييل عليه، التلفظ،

  
لى أماكن يعتمد استعماهلا وتفسريها على معرفة ع تدل وهي عناصر إشارية :اإلشاريات املكانية. 3.2     

ويكون لتحديد املكان أثر يف  أو على مكان آخر معروف للسامع أو املخاطب، التكلم، مكان املتكلم وقت
  .    اختيار العناصر اليت تشري إليه قربا أو بعدا أو جهة

إال إذا  .وحنوها هنا، ذاك، هذا، :ويستحيل على الناطقني باللغة أن يستعملوا أو يفسروا كلمات مثل     
  . فهي تعتمد على السياق املادي املباشر ياس إىل مركز اإلشارة إىل املكان،وقفوا على ما تشري إليه بالق

وذاك لإلشارة إىل قريب أو بعيد من مركز  ذا، :اإلشارة حنو أمساءوأكثر اإلشاريات املكانية وضوحا هي   
إىل قريب  وكذلك هنا وهناك ومها من ظروف املكان اليت حتمل معىن اإلشارة اإلشارة املكانية وهو املتكلم،

إخل كلها عناصر إشارية ال ...خلف  أمام، حتت، فوق، :أو بعيد من املتكلم ،وسائر ظروف املكان مثل
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وال ميكن للمتكلم أن يتخلّى عن املكان عند تلفّظه  1.يتحدد معناها إال مبعرفة موقع املتكلم واجتاهه
بتحديد " فنجد أا ختتص اخلطاب،وهذا ما يعطي اإلشاريات املكانية مشروعية إسهامها يف  باخلطاب،

وتقاس أمهية التحديد املكاين بشكل عام انطالقا  املواقع باالنتساب إىل نقاط مرجعية يف احلدث الكالمي،
إما بالتسمية أو الوصف من جهة  : لإلشارة إىل األشياء مهاني رئيستنين هناك طريقتبأالقائلة  من احلقيقة

 2".ة أخرىبتحديد أماكنها من جه أو ،أوىل
  :ظرفايف باب يف بيان أن اسم الزمان ال يشترط أن يكونويورد ابن عقيل يف شرحه أللفية بن مالك     

  :فيشرح البيت" قة اسم الزمان بكونه ظرفا أم العال"
  يف باطراد، كهنا امكث أزمنا  وقت، أو مكان، ضمنا: الظرف

  
كما إذا " يف"يتضمن من أمساء الزمان أو املكان معىن  مما مل" ضمن معىن يف: "واحترز بقوله :بقوله       

يوم اجلمعة يوم مبارك، ويوم عرفة يوم مبارك، والدار : "جعل اسم الزمان أو مكان مبتدأ، أو خربا، حنو
" سرت يف يوم اجلمعة: "فإنه ال يسمى ظرفا واحلالة هذه، وكذلك ما وقع منهما جمرورا، حنو" لزيد

أن يف هذا وحنوه خالفا يف تسميته ظرفا يف االصطالح، وكذلك ما نصب منهما على " جلست يف الدار"و
  "بنيت الدار، وشهدت يوم اجلمل: "مفعوال به، حنو

فإن كل واحد من " دخلت البيت، وسكنت الدار، وذهبت الشام: "من حنو" باطراد: "واحترز بقوله     
ليس مطردا، ألن أمساء املكان املختصة " يف"معىن ولكن تضمنه " يف"متضمن معىن " البيت، والدار، والشأم"

يف املثل منصوبة على الظرفية، وإمنا هي منصوبة " البيت، والدار، والشأم"معها، فليس " يف"ال جيوز حذف 
ال " يف"باطراد، وهذه متضمنة معىن " يف"ما تضمن معىن : على التشبيه باملفعول به، ألن الظرف هو

  3.باطراد
ملكان على أنه طلل، ميثل بايث عن املكان يف الشعر فإننا جند اهتمام الشعراء والرؤية العربية وعند احلد     

، فيتحول املكان من داللته اجلغرافية إىل أطالل امتميز اويف نفسه إحساس يف عني الشاعر منظرا جديدا،
عر اواملتمثل يف حياة الش ،شخصية ال ميكن فهمها والوعي بأمهيتها إال بالعودة إىل السياق الذى وردت فيه

  .فرضت أمهيتها يف استعمال الداللة السياقية للمكان، لتوضيح مقصود الكاتب وما اعتراها من ظروف،
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  : احلجاج  تعريف
جته أحاجه حجاجا وحماجة حتى حججته أي غلبته حاج:"جاء يف لسان العرب  : لغة-أ       

واحلجة الدليل (...) وحاجه حماجة وحجاجا نازعه احلجة (...)باحلجج اليت أدليت ا
ويف ، باستعمال احلجج والرباهني واألدلّةالغلبة وذا يكون احلجاج هو الرتاع و  1".والربهان

مقابلة : "اج مرادفا للجدل ، الذي هوجيعل احلج2"رجل حمجاج أي جدل:"قول ابن منظور
، ويظهر جليا ا، احلجاج مرادف للجدل 3"اللّدد يف اخلصومة والقدرة عليها"و"احلجة باحلجة

من جانب انطالقهما من اخلصومة والقدرة على استعمال احلجج ، من أجل غلبة اخلصم 
  . والتفوق عليه 

ض املهتمني به ملاهيته يف خمتلف العصور، ففي يتطور املفهوم االصطالحي حسب تعر :اصطالحا- ب
مدار األمر والغاية :" و يرى أنّ" البيان"تعرض للحجاج على أنه ) هـ255ت(البالغة العربية جند اجلاحظ

اليت إليها جيري القائل والسامع إمنا هو الفهم واإلفهام ، فبأي شيء بلغت اإلفهام وأوضحت عن املعىن ، 
أول :"ويوضح مفهوم البالغة والبيان مستشهدا مبا لدى اهلنود إذ يقول".ذلك املوضع فذلك هو البيان يف

البالغة اجتماع آلة البيان ، وذلك أن يكون اخلطيب رابط اجلأش ، ساكن اجلوارح، قليل اللحظ، متخير 
اجلاحظ بإفهام  فاحلجاج يتم عند.4"اللفظ،  ال يكلّم سيد األمة بكالم األمة وال امللوك بكالم السوقة 

ويقسم البيان 5".القائل السامع املعىن الذي يقصده بوضوح، مبراعاة مقامات املتكلّمني واملستمعني املتفاوتة
  :يإىل ثالثة وظائف ه

  .إظهار األمر على وجه اإلخبار قصد اإلفهام): حالة احلياد(عرفية التعليميةالوظيفة اإلخبارية امل-
  .االستمالة وجلب القلوبتقدمي األمر على وجه ): الختالفحالة ا(الوظيفة التأثريية -
  .إظهار األمر على وجه االحتجاج واالضطرار):حالة اخلصام(الوظيفة احلجاجية -
املعاصرة باعتبارها مقاربة تم بالتواصل  وهذه الوظائف تشكل جوهر النظرية التداولية يف الدراسات 

وهلذا اهتم   ".وتقدمي الفائدة؛ ومنها فإن غايتها منفعية حبتةاملعىن  الوإيص والتأثري واإلقناعبالدرجة األوىل 
                         .حتى أنه عد التداولية بعدا جاحظيا يف أساسه حممد العمري بالبيان عند اجلاحظ
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ا كان فإذ): "هـ392ت(ويف سياق إيالء أمهية بالغة للمقام يف الفهم واإلفهام، يقول أبو هالل العسكري
فالواجب أن تقسم طبقات الكالم على طبقات الناس، فيخاطب (...) موضوع الكالم على اإلفهام ، 

، ويتجاوز به ما يعرفه إىل ماال يعرفه، فتذهب فائدة (...) السوقي بكالم السوقة والبدوي بكالم البدو، 
وأما اجلدل واادلة :"دلحتت تسمية اجل .....)ت(ويضعه ابن وهب. 1"الكالم ، وتعدم منفعة اخلطاب

فهما قول يقصد به إقامة احلجة فيما اختلف فيه من اعتقاد املتجادلني، ويستعمل يف املذاهب، والديانات، 
حيق له االعتراض     2".ويف احلقوق، واخلصومات، والتوسل يف االعتذارات يدخل يف الشعر ويف النثر

  ،"عليها
منصبا على فنون الكالم، و ال   )م.ق 322 ت(Aristote: أرسطوتمام كان اه أما يف التقاليد الغربية فقد

اليت صارت فيما  ، و أرسى قواعدمها الفنية و العقلية،ر هلما ظّسيما اخلطابة و الشعر منها، و لذلك جند ن
  .  هبعد منهجا اتبعه من جاء بعد

فالريطورية قوة تتكلّف اإلقناع :" اهتم باإلقناع وأدواته، إذ جعله بؤرة اخلطابة" اخلطابة"ابهتففي ك   
   3".املمكن يف كلّ من األمور املفردة

جند أن احلجاج ارتبط بالبالغة ، سواء أكان يف الفكر العريب ؛ عند اجلاحظ أو أيب هالل العسكري ، أو    
  .خلطابةالذي اهتم باإلقناع اجلطايب ، يف تنظريه لبالغة ا عند أرسطو مثال،  ، يف الفكر الغريب القدمي

، ألا فنون يظهر فيها  واملناظرةاخلطابة و الشعر خاصةفنون الكالم، باهتم اليونان القدامى  وقد     
ساسية للقيام ذه األوا املبادىء أرسفالسفتهم  أن ، و لذلك جند"اجلدل"اإلقناع وتطبيق ما يسمونه بـ

  .املعاصرة يف تأطري النظريات ركر احلديث واملعاصاعتمد عليها الفاليت  ،الفنية و العقلية قواعدوال  األنشطة
، ''سقراط''يف تنظريه للخطابة مما وضعه  انطلق، و امع طابة والشعرللخممن نظر '' أرسطو''وكان      

التركيب الذي جيمع : جدلية و نفسية، و رأى أنه ال بد للخطابة اجلدلية من أمرين: خطتني حيث جعل هلا
ة املتفرقة ليتمكن من حتديد الكالم، و التحليل الذي يرد الفكرة إىل آراء جزئية، به اخلطيب نواحي الفكر

، فاخلطابة عنده نوع من اجلدل، أو هي اجلدل )جدليني(ومسى أصحاب القدرة على التركيب و التحليل 
  1 .بعينه

ألنه متكلم معرب يبحث فاإلنسان '':بني خاصة الكالم والتعبري عند اإلنسان وبني اإلقناع''أرسطو''بينما ربط 
ة من دإلقناع، وحياول أن يصل بكالمه إىل إقناع أكرب عدد ممكن من الناس بوسائل مستمابطبعه عن 

  2" .التفكري

                                                
  .35:ص :الصناعتني : أبو هالل العسكري:ينظر- 1
  .176:ت ،ص.د.ط.حفين حممد شرف، مطبعة الرسالة ، عابدين ،مصر، د: قالربهان يف وجوه البيان، تقدمي وحتقي: ابن وهب: ينظر- 2
  .09: ص.1976عبد الرمحان بدوي، ، دط، دار القلم بريوت، : احلطابة، الترمجة العربية القدمية، حققه وعلق عليه: أرسطو طاليس: ينظر- 3
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  ألا أمور ميارسها كل الناس '' .وجيد أن اخلطابة واجلدل متصالن ببعضهما، ويتحدان يف موضوعاما     
  3 .''ويعرفوا يف صورها املتحدة يف األقل

إن كل الناس يلعبون للخطابة واجلدل بدرجات متفاوتة، وكل إنسان حياول ''ويف سبيل اللجوء إليهما     
لتجاء إىل العكس ومييز منهجها ومهمتها اال 4.''رض حجة من احلجج أو يدعمهااأمكنه اجلهد أن يع ما
  ).عكس القضايا(
  : احلجاج يف الفكر الغريب املعاصر   
  :عند بريملان -أ
مؤلّفهما  يــف teteka وهذا مع زميله تيتيكا اجلديدة مؤسس البالغة الربهانية  Perlman يعد بريملان 

موضوع نظرية احلجاج هو :" ويريان أن ،"traité de l’argumentation"  " يف احلجاج مقاالت:"
يها من أطروحات ، أو أن درس تقنيات اخلطاب اليت من شأا أن تؤدي باألذهان إىل التسليم، مبا يعرض عل

دراسة تقنيات اخلطاب "يهدف من خالل صياغة نظريته يف الربهان إىل  ، وبريملان1"تزيد يف ذلك التسليم
 يعترب و . 2"،اليت تسمح بتأييد األشخاص للفروض اليت تقدم هلم ،أو تعزيز هذا التأييد على تنوع كثافته

غاية "إذ يف املتلقي على حنو يدفعه للعمل أو يهيئه للقيام بالعمل،الفعل  الغاية من احلجاج هي أن املؤلّفان 
فأجنع . كل حجاج أن جيعل العقول تذعن ملا يطرح عليها من آراء، أو أن تزيد يف درجة ذلك اإلذعان، 
إجنازه (احلجاج ما جعل حدة اإلذعان تقوى درجتها لدى املستمعني ، بشكل يبعثهم على العمل املطلوب 

، أو هو على األقل ما وفق يف جعل السامعني مهيئني للقيام بذلك العمل يف اللحظة ) ساك عنهأو اإلم
ومؤلّف بريملان وتيتيكاه يرتّل احلجاج يف صميم التفاعل بني اخلطيب ومجهوره وجيعالنه شيئا 3".املناسبة

يأخذ من اجلدل فهو  .رغم اتصاله ما ،وصناعة اخلطاب من ناحية أخرى ،مفارقا للجدل من ناحية
إذعانا نظريا لفحوى اخلطاب وما جاء فيه  ،وإذعانهالتمشي الفكري الذي يقود إىل األثر الذهين يف املتلقي

وباختالف  .عليه واحلضلعمل واإلعداد له ويأخذ من اخلطابة توجيه السلوك أو ا ،من آراء ومواقف
 .4"يشكّل بالغة جديدة ي،السلوكي العملاخلطاب ومجعه بني التأثري النظري و ةاحلجاج عن اجلدل وصناع

كما أن بريملان أوىل عناصر احلجاج أمهية خاصة يف إنشائه لنظرية احلجاج اليت التكتفي باألساليب اللغوية 
ألن نظرية الربهان عند بل تويل اهتماما بالظروف اخلارجية اليت تتعلق بكل من املخاطب واملقام خاصة

                                                
  .27: ،ص2ية،دار الفارايب ،بريوت لبنلن ،طاحلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوب: عبد اهللا صولة : ينظر- 1
  .92:بالغة اخلطاب وعلم النص،ص:ينظرصالح فضل  :ينظر- 2
  . 27: احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية،ص: عبد اهللا صولة : ينظر- 3
، عامل الكتاب احلديث، بنيته وأساليبه اين للهجرةاحلجاج يف الشعر العريب القدمي بنيته وأساليبه حىت اية القرن الث: سامية الدريدي : -  4

  .22،21:ص. 2008، 1أربد، األردن، ط
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عبارة عن ":ويكون احلجاج عنده "عرب اخلطاب بشكل فعال يف األشخاصحبث سبل التأثري "لـبريملان 
بكل من احملاجج واملقام الذي ينجب هذا  ،تصور معين لقراءة الواقع اعتمادا على بعض املعطيات اخلاصة

ويف سياق حديثه عن وجود  ،"ذي لواله ملاكان حجاج أصال ال" ويربط وجود املعىن بالسامع  1".اخلطاب
يربط بريملان احلجاج بعوامل لغوية و عمل على حتريك املقصودين إىل الفعل وتغيره حسب املقام ،آليات ت

الوعي بظروف خمتلف واالحترام تتمثل يف )نفسية اجتماعية ( وعوامل غري لغوية ،الوضوحتتمثل يف 
  : من خالل املالمح اآلتية األصعدة السياسية واالجتماعية

  .أن يتوجه إىل مستمع-
  .يعبر عنه بلغة طبيعيةأن -
  .مسلّماته ال تعدو أن تكون احتمالية-
  2. ليست نتائجه ملزمة.ال يفتقر تقدمه إىل ضرورة منطقية مبعىن الكلمة-

   .وإال فقد احلجاج أثره وفاعليته
و ديكرو   Encombreمع اونسكمرب  صار احلجاج .O .Ducrot .عند ديكرواحلجـــاج    

Ducrot  ما وذلك من خالل،  لساين حمض أو يكاديعاجل يف إطاروجيعالن "احلجاج يف اللغة "كتا ،
احلجاج كامنا يف اللغة ذاا، ال يف ميكن أن ينطوي عليه اخلطاب من بىن شبه منطقية كما هو عند بريملان 

  3.وتيتكاه
 أفكار و يف، يف أبسط صوره ،جيعل املتكلم يف سعي إىل التأثري-مثال–احلديث يف احلياة اليومية ف

دون أن يضطر  ، ه على قول شيء أو القيام بفعلضو ح، و تعزيته ،فيعمل على إقناعه ؛معتقدات املستمع
  .بوجه املقنع أو احملرك للظهور بوجه

هذه القوانني تتدخل يف  جاج ،حلقة الوطيدة بني قوانني اخلطاب واالعالبتأكيده على '' ديكرو''  ويهتم
 .حيث تكمن وظيفة قوانني اخلطاب يف حتديد معامل الدالالت احلجاجية؛يةحتديد احملتويات احلجاج

تتدخل يف آراء و سلوكات املتكلم أو ،لكنها فاإلخبارية من قوانني اخلطاب لكنها ثانوية يف احلجاج 
إن األمر الذي يقصده املتكلم من  و ذلك حبملهم على الوصول إىل ؛عن طريق التأثري فيهم، املستمعني 

ث عن احلجاج يف اللغة هو حديث عن منط من العمليات التخاطبية اليت تدخل ضمن تفسرينا للغةعلى احلدي
  .أساس كوا نشاطا كالميا يتحقق يف الواقع وفق معطيات معينة من السياق

       
                                                

يناير ، مارس، .2،عامل الفكر، الكويت ، عمفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة :حممد سامل ولد حممد األمني: ينظر-  1
    .61:ص.2000

  .نفسها : املرجع السابق،ص: ينظر- 2
  .33: احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية،ص: عبد اهللا صولة :  ينظر- 3
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ليس فقط وسيلة  Anscombre ''انسكومرب''و  O .Ducrot ''ديكرو'' اخلطاب كما يذهب إىل ذلك و
  .اية أيضا، فهو وسيلة إخبارية تكمن غايتها يف التأثري على الغريهو غ، بل 

و غايته يف ذلك  1حينما يقدم القول ق .نقول عن املتكلم إنه يقوم حبجاج:"املثال التايل "ديكرو"ويورد 
  . 2مجل املستمع على االعتراف بقول ق

نكون قد  1التلفظ يقول معني ق لكن هذه العملية وباعتراف الباحثني ال تتم ببساطة فليس مبجرد     
  1."للدالالت يبسبب تدخل عوامل لغوية وغري لغوية يف التحديد احلقيق. 2محلنا املخاطب على استنتاج ق

للتدليل على أن هذه التسلسالت احلجاجية جتعل املتلقي يقوم بعمليات استنتاجية معقدة للوصول إىل قصد 
عان ملا يقول، من خالل التمعن يف كالمه ، والذي إن أنتج جمرد املتكلم وفهمه ، ومدى وجود إمكانية اإلذ

التعاطف أو التغيري الدقيق على أفعال املتلقي ، فإن املتكلم يعد قد قام بفعل اإلقناع من خالل احلجة اليت 
  .قدمها ، واليت أدت باملتلقي لسلسلة االستنتاجات املعقدة

   :احلجاج يف الشعر العريب القدمي
الشعر ال خياطب يف النفس إال املشاعر والقلوب وال يتجاوز فعلـه يف املتلقـي   القول بأن يعد     

، من املسلّمات الشـئعة يف الثقافـة   متاعواإلطراب دون أن يكون للعقل دور يف هذا اإلذ اإلمتاع واإللذا
تباطـه  وقد ارتبط على هذا األساس تعريف الشعر علـى أسـاس ار    وهلذا شاعت أفكار تربط. العربية

ت ( الفـارايب ، وهو مصطلح يوناين استعمله الشراح العرب لكتاب أرسطو يف الشعر وأوهلم التخييلب
كالم خميل مؤلف من "الشعر تعريفا قائما على التخييل بأنه) هـ 370 ت(ابن سينا ويعرف ) هـ339

كالم الذي تذعن لـه  هو ال"ويضيف قائال أن الكالم املخيل  2"أقوال موزونة متساوية وعند العرب مقفاة
النفس فتنبسط عن أمور و تنقبض عن أمور من غري روية وفكر واختيار، وباحلملة تنفعل له انفعاال نفسانيا 

وقد اعترف النقد العريب للشاعر بسلطته على  3"غري فكري، سواء كان القول مصدقا به أو غري مصدق به
يكفي فيه ":اجلرجاين عبد القاهريها فالشعر كما يقول النفس وقدرته على النفاذ إىل مناطق التلقي والفعل ف

ما يثبت فيه الشـاعر  "وذا يصبح التخييل عنده .4"التخييل، والذهاب بالنفس إىل ما ترتاح إليه من التعليل
أو يقول قوال خيدع فيه نفسه ويريها مـاال   أمرا هو غري ثابت أصال، ويدعي دعوة ال طريق إىل حتصيلها،

                                                
. 1منشورات االختالف ، اجلزائر العاصمة، ط ، حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية:عمر بلخري:ينظر -  1

  .120،121ص.2003
نقل أيب بشر مـىت بـن يـونس    يف الشعر،  طاليساأرسط كتاب:ضمن وقد ورد -طاليس يف الشعراأرسط تلخيص كتاب: ابن سينا :ينظر- 2

  .197:،ص 1967شكري حممد عياد، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، : القنائي، تح 
  

  .نفسها: املرجع السابق، ص: ينظر - 3
  . 235: أسرار البالغة يف علم البيان،ص: عبد القاهر اجلرجاين:  ينظر- 4
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ب حازم القرطاجي إىل نفس الفكرة يف دور الشعر يف حتريك الوجدان وإحداث االنفعال ، وقد ذه1"ترى
الشعر كالم موزون مقفى من شأنه أن حيبب إىل النفس ما قصد حتبيبه إليها، ويكره ":بأنيف تعريفه الشعر 

اكـاة  إليها ما قصد تكريهه،لتحمل بذلك على طلبه أو اهلرب منه، مبا يتضمن من حسن ختييل لـه، وحم 
 .الكالم، أو قوة صدقه أو قوة شهرته، أو مبجموع ذلـك   مستقلة بنفسها أو متصورة حبسن هيأة تأليف
فإن . إغراب  وكل ذلك يتأكد مبا يقترن به من لفأفض... حبركتها اخليالية قوى انفعاهلا وتأثرها   

  .2"وهيأتهحماكاته الشعر ما حسنت والتعجيب حركة للنفس إذا اقترنت االستغراب 
إذن نستنتج أن التخييل الشعري انتقل من دائرة البحث الفلسفي إىل دائرة البحث البالغـي       

وقد نال قدرا من سوء الظن وذلك بسبب نظرة الفالسفة لـه بارتباطـه بامللكـات        والنقدي
حلظـة  يف  ،التخييل حيدث يف النفس انفعاال من غري استحضـار للعقـل  ، ألن 3 اإلنسانية الدنيا
مما يفتح اال للنفس لتتأثر من غري إعمال العقل يف مكونات التخييل الشـعري  ، استقبال الشعر 

القرطاجين مدرك لتأثري  حازمو .املتمثلة يف املعاين واألسلوب الذي تساق على منواله الفكرة املخيلة
لفظ الشاعر املخيل  أن تتمثل للسامع من": تعريفا يقول فيه يف منهاجه دميقو التخييل على املتلقي

وتقوم يف خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها، أو تصـور  أو معانيه أو أسلوبه ونظامه، 
، ومدى تأثره ا وتأثريه 4"االنقباضشيء آخر ا انفعاال من  غري روية إىل جهة من االنبساط أو

ابن رشيق يف بدايـة   فهم حديثوعجزه عن الوصول إىل املعارف الراقية، نتيجة هلذا ميكننا . فيها
يف احلديث عن الصـدق   القرطاجين ويسهب حازم 5.عن ارتباط الشعر بالسحر" العمدة"كتابه 

ملـا  «: يف قوله  .والكذب يف األقاويل اخلطابية والشعرية ، ويرى أن ذلك ضروري هلذه الصناعة
تصاص وإما أن يـرد  كان كل كالم حيتمل الصدق والكذب إما أن يرد على جهة اإلخبار واالق

اعتماد الصناعة اخلطابية يف أقاويلها على تقوية الظن ال على جهة االحتجاج واالستدالل، وكان 
ب بأقاويله عن اإلقناع إىل التصديق، فإن للخطيب أن اللهم إال أن يعدل اخلطي –على إيقاع اليقني 

عرية على ختييل األشياء الـيت  واعتماد الصناعة الش –يلم بذلك يف احلال بني األحوال من كالمه 
ن التخييل ال ينايف اليقني كمـا  أيعرب عنها باألقاويل وبإقامة صورها يف الذهن حبسن احملاكاة، وك

                                                
  .239: املرجع نفسه، ص: رينظ- 1
حممد احلبيب بن اخلوجة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنـان،  : منهاج البلغاء وسراج األدباء، تقدمي وحتقيق : حازم القرطاجين، : ينظر - 2

 .71ص .  1986،  3ط 
  .72ص.1992. 3، الدار البيضاء، ط املركز الثقايف العريب: الصورة الفنية يف التراث البالغي والنقدي: جابر عصفور: ينظر - 3
  .89: ، صمنهاج البلغاء وسراج األدباء: حازم القرطاجين،  ينظر- 4
حممد حمي الدين عبد احلميد ، دار اجليل ، : ابن رشيق ، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، حققه وفصله وعلّق على حواشيه : ينظر -  5

  .27: ،ص1،ج1981. 5بريوت ، لبنان، ط
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نافاه الظن، ألن الشيء قد خييل على ما هو عليه وقد خييل على غري ما هو عليه، وجب أن تكون 
ادقة ما مل يعدل ا عـن اإلقنـاع إىل   غري ص –اقتصادية كانت أو احتجاجية  -األقاويل اخلطبية

التصديق، ألن ما يتقوم به وهو الظن مناف لليقني، وأن تكون األقاويل الشعرية اقتصادية كانت أو 
استداللية غري واقعة أبدا يف طرف واحد من النقيضني اللذين مها الصدق والكذب، ولكن تقع تارة 

لشعرية وهو التخييل غري منـاقض لواحـد مـن    الصناعة اإذ ما تتقوم به صادقة وتارة كاذبة، 
فلذلك كان الرأي الصحيح يف الشعر أن مقدماته تكون صادقة وتكون كاذبة، وليس يعد . الطرفني

 و  . 1"حيث هو كذب بل من حيث هو كـالم خميـل         شعرا من حيث هو صدق وال من
و يوازن بينهما على أساس ما فيهما  عقلية و ختييلية: املعاين إىل قسمني اجلرجاين القاهريقسم عبد 

من صدق أو كذب فتكون املعاين احلقيقية هي مدار أحاديث النيب صلى اهللا عليه و سلم و كالم 
.الصحابة و آثار السلف الصاحل الذين شأم و قصدهم احلق  

  : واملعاين التخييلية هي دعوى ختادع النفس وتريها ما ال ترى، ومثال ذلك قول أيب متام
  2فالسيل حرب للمكان العايل   تنكري عطل الكرمي من الغىن                  ال

  

كالغيث يف حاجة  ينفهذا قد خيل إىل السامع أن الكرمي إذا كان موصوفا بالعلو والرفعة يف قدره، وكان الغ
م أنه قياس وجب بالقياس أن يزل عن الكرمي زليل السيل عن الطود العظيم، ومعلو. اخللق إليه وعظم نفعه

اء سيال ال يثبت إال ملن السيل ال يستقر على األمكنة العالية أن اأختييل وإيهام ال حتصيل وإحكام، فالعلة يف 
إذا حصل يف موضع له جوانب تدفعه عن االنصباب، ومتنعه عن االنسياب، وليس يف الكرمي واملال شئ من 

    .خادع اعتمد عليه أبو متام ، إلثبات هذا املعىن يرى أن هذا قياس اجلرجاين و عبد القاهر."هذه اخلالل
وإذا حبثنا يف أمهات الكتب عن مدى االهتمام بإيراد أقوال تدعم دور الشعر يف اإلقناع واحلمل على 

ليلى بنت "وانطالق هذا الشعر أساسا من العقل، كالذي أورده اجلاحظ يف البيان والنبيني يف أن اإلذعان
لدة ملا عرضت على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يطوف بالبيت و استوقفته و النصر بن احلارث بن ك

: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 3جذبت رداءه حىت انكشف منكبه وأنشدته شعرها بعد مقتل أبيها
  :     والشعر" لوكنت مسعت شعرها هذا ما قتلته: وسلم

                                                
  . 63 ، 62:، ص وسراج األدباء  منهاج البلغاء: حازم القرطاجين :ينظر - 1

والبيت من قصيدة يف مدح .37:ص.2الد .1ديوان أيب متام،تقدمي وشرح حمي الدين صبحي ،دار صادر بريوت لبنان ،ط: مأبو متا:ينظر- 2
  .احلسن بن رجاء

  .من بدر ،أمر عليا بضرب غنقه صربا وهو بالصفراء–يه وسلم صلى اهللا عل–قتل النضر بن احلارث يوم مرجع النيب - 3
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  1قـح خامسة وأنت موفمن صب  مظنة                   ا راكبا إن األثيلـي
  2ق ــما إن تزال ا الركائب ختف  أبلغ ا ميتا بأنّ قصيدة 

  ق ــإن كان يسمع ميت ال ينط  فليسمعن النضر إن ناديته
  3قـقّـــللّه أرحام هناك تش  ظلّت سيوف بين أبيه تنوشه 

  4ق ــرسف املقيد وهو عان موث  قسرا يقاد إىل املنية متعبا 
  5رق ــيف قومها والفحل فحل مع  ضنء جنيبة  أحممد هاأنت

  6  قـــاحملل من الفىت وهواملغيظ   ما كان ضرك لو مننت وربما 
       

هذه األبيات موجهة إىل نيب معصوم يصور حرقة فتاة على فقد أبيها وقد احتوى هذا النص حجتني نادى 
ة الضعيف وهذا الشعر كان كفيال أن يرد قرار األوىل متثلت يف صلة الرحم واألخرى يف رمح: ما اإلسالم

  .النضر بن احلارثالنيب صلى اهللا عليه وسلم بقتل 
فولدت له . أن شيخا من اإلعراب تزوج جارية من رهطه وطمع أن تلد له غالما"و اخلرب الثاين يورد فيه  

إذ هي ترقص بنيتها وهي جارية، فهجرها وهجر مرتهلا وصار يأوي إىل غري بيتها، فمر خببائها بعد حول و
  : تقول

  يظل يف البيت الذي يلينا  ما أليب محزة ال يأتينا
  تا اهللا ما ذلك يف أبينا  غضبان ال نلد البنينا

ظلمتكما ورب ": را حىت وجل عليهما اخلباء وقبل بنيتها وقالذفلما مسع االبيات مر الشيخ حنومها ح
  7"الكعبة

وأهم فكرة دعا إليها النص واليت تعد حجة . أثناء إنشادها  للشعر فيه  هذا اخلرب استحضرت املرأة زوجهايف
وتعزز هذه . مركزية هي التسليم بأن اهللا سبحانه وتعاىل يهب الذكور ملن يشاء ويهب االناث ملن يشاء

                                                
عني ماء بني بدر ووادي الصفراء :األثيل ،يئة التصغري .44.43،ص.4اجلاحظ ،البيان والتبيني ،تح ،عبد السالم حممد هارون ،ج: ينظر 1
 . قربه من مسافة يعين ما بينها وبني.أي يف صبح ليلة خامسة .من صبح خامسة ".ذوأثيل"ويقال له أيضا .

  . تضطرب: ختفق . االبل :والركائب . والتذكريللموضع .األنيث ألا عني ماء- 2
  .تناوله وتأخذه: تنوشه- 3
  .األسري : العين - 4
  .الولد: بفتح الضاد وكسرها:الضنء- 5
  .شديد الغيظ: احملنق- 6
  .47:املرجع نفسه، ص: ينظر - 7
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 ويصادف هذا الشعر املتلقي املقصود منه فيؤثر فيه أميا تأثري إذ ينهي. احلجة بأسلويب االستفهام واحلصر
  .هجرانه هلا بعد طول فراق دام حوال كامال

و أدى إقصاء الشعر من دائرة املنطق وجتريده من مقوالت العقل إىل إشارة قضية خطرية تتمثل يف حتديد 
الكثريون أن الشعر إذا دخل باب املنطق الن وضعفت طاقته احلجاجية وحتول إىل  دإذ ع. جناس االدبيةاأل

يقول  1تسرب منه النقاد إىل شعر الكميت بن زيد االسدي شاعر الشيعةوهذا كان أبرز منفذ . خطبة
ويف اخلطباء من يكون شاعرا ويكون إذا حتدث أو وصف أو احتج بليغا مفوها بينا، ورمبا كان : "اجلاحظ

ومن اخلطباء الشعراء الكميت (...) ومن جيمع الشعر واخلطابة قليل (...) خطيبا فقط وبني اللسان فقط 
ما تعطف به القلوب النافرة ، ويؤنس القلوب املستوحشة ،وتلني "،." يته أبو املستهلناألسدي وك بن زيد

به العريكة األبية املستصعبة ، ويبلغ به احلاجة، وتقام به احلجة ،فتخلص نفسك من العيب، ويلزم صاحبك 
  2."الذنب ، من غري أن يجه وتقلقه، وتستدعي غضبه ، وتثري حفيظته

وارتباط اخلوض فيه مبا  ،من انقباض أو انبساط البشريةوما يعتورهاأن ارتباط الشعر مبخاطبة النفس نستنتج 
يسمى امللكات الدنيا، الناتج عن تأثر البيئة النقدية باآلراء الفلسفية اليت روج هلا الشراح العرب لكتاب 

جعل النقاد القدامى يبتعدون  .اسة الشعرأرسطو يف الشعر ، وتسلل هذه األفكار إىل البيئات التطبيقية يف در
  .اعتماده على االستنتاجو تأثري الشعر  االهتمام بآليات عن

موجه من متكلم إىل متلق مقصود ، وبتسليمنا بأنه الوجود  لكننا ننطلق من أن الشعر مثل أي خطاب
إقناعه من خالل االستعانة خلطاب بريء ال يروم صاحبه من وراء صياغته إىل التأثري يف اآلخر والعمل على 

 .مبا تقدمه له اإلمكانات التعبريية اليت تتيحها له اللغة ، والسياقات املختلفة اليت يورد فيها خطاباته
  :       يف الشعر االقناعلــيات آ

  : ليات اللغوية اآل      
 انطالقا مما تفرضه علينا ،اللغويةتتمثل اآللية اللغوية اليت عرضنا هلا يف حبثنا هذا يف التكرار ملختلف الصيغ 

مواضسيعها واختالف أجناسها ،  التكرار أسلوب شائع يف اخلطابات على تنوع" وعلى اعتبار أن، املدونة
ولكنه اليدرس ضمن احلجج والرباهني ، وإمنا يعد رافدا أساسيا يرفد هذه احلجج والرباهني اليت يقدمها 

وتساعد على حنو هلا طاقة مضافة حتدث أثرا جليال يف املتلقي ،  املتكلم لفائدة أطروحة ما ، حيث يوفر
  :فعال يف إقناعه ، أو محله على اإلذعان ، ألن التكرار يساعد على

   .التبليغ واإلفهام -

                                                
  .48.47:، ص4، جالبيان والتبيني:  اجلاحظ:ينظر - 1
  . 57:الصناعتني، ص:أبو هالل العسكري : ينظر - 2
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 .1"ترسيخ الرأي أو الفكرة يف املتلقي -
فأمحد مطلوب يف  ونورد تعريف التكرار يف البيئة اللغوية مع عرض الفائدة التداولية من االهتمام به

يف كتابه املثل السائر يف أدب الكاتب -تعريف ابن األثري اجلزري "معجم املصطلحات البالغية يورد
إيراد املعىن مرددا ، فمنه ما يأيت لفائدة ، ومنه ما يأيت لغري فائدة ، فأما :"للتكرير الذي هو -والشاعر

: فبقال حينئذ".يادة اللفظ عن املعىن لفائدةز:"الذي يأيت لفائدة فهو جزء من اإلطناب؛ وحد اإلطناب
إن كل تكرير يأيت لفائدة فهو إطناب، وأما الذي يأيت من التكرير لغري فائدة فإنه جزء من التطويل؛ 

إن كل تكرير يأيت لغري فائدة : وهو أخص منه ، فيقال ".زيادة اللفظ عن املعىن لغري فائدة:"والتطويل 
  ".تطويل

   :التكرير إىل قسمني -يف كتابه جوهر الكرت –حلليبويقسم ابن األثري ا
  .أسرع أسرع:يوجد يف اللفظ واملعىن ، مثل: القسم األول-
فإن األمر بالطاعة هو النهي عن "أطعين وال تعصين: "يوجد يف املعىن دون اللفظ ، مثل: القسم الثاين-

  .املعصية
املفيد الذي يأيت يف الكالم توكيدا له وكل قسم من هذين القسمني ينقسم إىل مفيد وغري مفيد ؛ ف

وإشعارا بعظم شأنه، وأما القسم الذي هو غري مفيد فهو الذي يأيت يف الكالم توكيدا  وتسديدا من أمره
للتكرار ، وهي االهتمام باملخاطب الذي   الفائدة التداوليةمن خالل هذا التعريف نستنتج .2"له فقط

وجه إليه بتأكيد األمر ، أو التسديد من أمره ، اصلية ، والتيعد الطرف املقصود يف العملية التو
أواملتلقي وهذه أسباب تزيد من متانة أواصر  مأواإلشعار بعظم شأن هذا األمر ، سواء يالنسبة للمتكل

  . التواصل بينهما ، من خالل لفت انتباهه باخلطاب
لم يف خطابه بوصفها حجة ليسوغ يعد اسم الفاعل من مناذج الوصف اليت يوردها املتك: اسم الفاعل .1

اسم مشتق يدل : "انطالقا من تعريفه بأنه. بين عليه احلجة اليت يرومهايل. لنفسه إصدار احلكم الذي يريد
املعىن ارد احلادث وفاعله : على معن جمرد حادث وعلى فاعله، فال بد أن يشتمل على أمرين معا مها

على املعىن الدائم أو شبه الدائم  -قليال–حلادث أغلبية النه قد يدل وداللة اسم الفاعل على املعىن ارد ا
فصيغته األساسية . وداللته على ذلك املعىن ارد مطلقة أي ال تفيد النص على أن املعىن قليل أو كثري(...) 

 ".3مانهحمتملة لكل واحد م

                                                
  .168: احلجاج يف الشعر العريب القدمي، ص: سامية الدريدي : ينظر- 1
   .339.338: ص. 2ج. 1983وتطورها،مطبعة امع العلمي العراقي،  معجم املصطلحات البالغية أمحد مطلوب، :ينظر- 2
  .221: ،ص3الوايف ،جالنحو :عباس حسن :ينظر -  3
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 ي من مصدر الفعل الثالثياألصل"اسم الفاعل"وهي صيغة " فاعل"صيغة  جيوز حتويل: صيغة املبالغة .2
املتصرف إىل صيغة أخرى تفيد من الكثرة واملبالغة الصرحية يف معىن فعلها الثالثي األصلي، ماال تفيده إفادة 

وصيغة املبالغة تدلّ بنصها وصيغتها الصرحية على الكثرة واملبالغة يف ذلك الفعل، وهلذا ."فاعل"صرحية صيغة 
تفيد من كثرة مزاولة الزراعة ، ومن املبالغة يف مزاولتها ما ال تفيده كلمة  "زراع"فكلمةتسمى صيغة مبالغة،

يدلّ استخدام ،  هاملعىن ارد مطلقا وصاحب: فبينما يرمي استخدام اسم الفاعل إىل بيان أمرين  "زارع"
فعال، مفعال ، : صيغة املبالغة على األمرين سالفي الذكر ، مزيدا عليهما الدرجة كثرة وقوة، وأشهر أوزاا

  1."فعول
اسم مشتق، يدل : "يصنف اسم املفعول على أنه من األوصاف احلجاجية املستعملة وهو:اسم املفعول .3

  2"على معىن جمرد غري دائم، وعلى الذي وقع عليه هذا املعىن، فال بد أن يدل على األمرين معا
يدل يف - هو اسم مشتق، على وزن أفعل، : "تستعمل أفعال التفضيل يف اإلثباتات وتعريفه: أفعل التفضيل .4

على أن شيئني اشتركا يف معىن وزاد أحدمها على اآلخر فيه، فالدعائم اليت يقوم عليها التفضيل  - األغلب
 : ثالثة -يف أغلب حاالته–االصطالحي 

  صيغة أفعل وهي اسم مشتق -
 شيئان يشتركان يف معىن خاص -
 صزيادة أحدمها على اآلخر يف هذا املعىن اخلا -

  ."وال فرق يف املعىن والزيادة فيه بني أن يكون أمرا محيدا أو دميما
إن تكرار اسم الفاعل وصيغة املبالغة واسم املفعول وأفعل التفضيل، بوصفها صيغا دالة على األفعال 

بغية لفت املخاطب إليه، ألا صيغ مشتقّة، تساعد على تأكيد األمر وتسديده، واإلشعار بعظم شأنه، 
بكالم املتكلم ، وهذا ما يفسح اال لقابلية تأثره وإذعانه ألفكار املتكلم اليت ضمنها  إىل االهتمام عهفود

   .خطابه

  
  :اآلليات البالغية

من خالل ،وهي تتمثل يف استعمال الصور البيانية واستغالل مافيها من طاقات حجاجية إلثبات قول أو نفيه
ى محل املخاطب على التمعن فيها ، ويقول أبو هالل العسكري يف اعتبارها آليات بالغية هلا القدرة عل

ما تعطف به القلوب النافرة ، ويؤنس القلوب املستوحشة ،وتلني به العريكة األبية املستصعبة ، :"أمهيتها بأا
ويبلغ به احلاجة، وتقام به احلجة ،فتخلص نفسك من العيب، ويلزم صاحبك الذنب ، من غري أن يجه 

                                                
  .258.257: ص. 3، جالسابقاملرجع : ينظر- 1
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فدور املتكلم هو بناء الصورة وفقا للمقام الذي ترد فيه ووفقا 1."لقه، وتستدعي غضبه ، وتثري حفيظتهوتق
دون أن يفوته أن هدفه يف األصل من الصور البيانية هو التعبري عن قصده ، ومحل للمخاطب الذي أمامه ، 

  .املخاطب على إدراك ذلك القصد عن طريق تأويل العبارة اللغوية
نطلقنا من أن التشبيه ربط بني عنصرين من واقعني خمتلفني ، وتقدميهما للمتلقي الذي يعمل ذهنه وإذا ا  

  .لالستدالل على وجه الشبه الرابط
ووجه التأثري هو أن املتكلم حيمل املتلقي على االستنتاج ، وذلك هو مناط احلجاج، فعبد القاهر اجلرجاين 

اس فيما تعيه القلوب وتدركه العقول ، وتستفيت فيه األفهام واألذهان ، ال يالتشبيه قياس، والق:"يرى أن 
من خالل هذا القول جند أن قدرة التشبيه تتمثل يف بناء عالقة بني عنصرين من عاملني  2."األمساع واآلذان

، ألنه خمتلفني، وحياول التشبيه جاهدا طمس الفروق بينهما ، ويركّز أكثر على وجه الشبه الذي جيمعهما
بأن أحد الشيئني يسد مسد اآلخر يف حس أو  عقدال ":يساعد على الفعل يف املتلقي ، مادام أن التشبيه 

فيه بالغة البلغاء ، وذلك أنه وهذا الباب يتفاضل فيه الشعراء ، وتظهر :"أمهية التشبيه اويضيف مربز3".عقل
جيمعهما يكسب بيانا فيهما، واألظهر شيئني مبعىن فبالغة التشبيه اجلمع بني (...) الكالم بيانا عجيبايكسب 

ما تقع عليه احلاسة ، ومنها  إىلتقع عليه احلاسة  ما ال جالذي يقع فيه البيان بالتشبيه على وجوه؛منها إخرا
ما يعلم بالبديهة،  إىلومنها إخراج ماال يعلم بالبديهة جرت به العادة ،  امإىل ما مل جتر به العادة  إخراج
    4."ماله قوة يف الصفةإىل ماال قوة له يف الصفة  إخراجومنها 

وذلك ألن التقريب بني أمرين ومحل املتلقي على 5"ال يصار إليه إال بغرض"إن ما سبق يبني لنا أن التشبيه 
استنتاج املقصود من ذلك التقريب، يف السياق الذي ورد فيه قيمة تداولية جتمع بني قصد املتكلم واهلدف 

فالتشبيه مستدع طرفني مشبها ومشبها به، واشتراكا بينهما من وجه، وافتراقا من آخر ، "ب ، من اخلطا
أو بالعكس، فاألول كاإلنسانني إذا اختلفا يف الصفة طوال مثل أن يشتركا يف احلقيقة وخينلفا يف الصفة، 

  6."وقصرا ،والثاين يف الطويلني إذا اختلفا حقيقة إنسانا وفرسا

                                                
  . 57:الصناعتني، ص:أبو هالل العسكري :ينظر - 1
حممد رشيد رضا، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، : أسرار البالغة يف علم البيان، صححه وعلّق حواشيه: عبد القاهر اجلرجاين: ينظر- 2
  .15: ص. 1،1988ط
النكت يف اإلعجاز القرآين، ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ، للرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاين، حققها وعلق : الرماين: ينظر - 3

  .80:ص. 1968. 2حممد خلف اهللا وحممد زغلول سالم ، دار املعارف مصر، ط: عليها 
  .81: ، صنفسهاملرجع :ينظر - 4
  .439: مفتاح العلوم، ص: سكاكيال:ينظر - 5
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها:ينظر - 6
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تذكر أحد طريف التشبيه  :"وهي أن.1"فرع من فروع التشبيه"ي االستعارة على أساس أا ويتناول السكاك
وتريد به الطرف اآلخر ،مدعيا دخول املشبه يف جنس املشبه به، داال على ذلك بإثباتك للمشبه ما خيص 

، فتثبت د يف احلمام أسد ، وأنت تريد به الشجاع ، مدعيا أنه من جنس األسو: املشبه به؛ كما تقول
إن : للشجاع ما خيص املشبه به، وهو اسم جنسه، مع سد طريق التشبيه بإفراده يف الذكر ، أو كما تقول

السبع ، بادعاء السبعية هلا، وإنكار أن تكون شيئا غري سبع ، : املنية أنشبت أظفارها ، وألنت تريد باملنية 
ستعارة ينطلق املتكلم مما هو مشترك بينه وبني املتلقي ، ففي اال2"فتثبت هلا ما خيص املشبه به وهو األظفار 

وهي .، يف العرف اللغوي السائد بينهما، وإمكانية احتمال املعاين احلرفية ملعان تستدعيها املقامات واألحوال
  .تقوم على ما يسمى بـقانون احلذف، أي حذف أحد عناصر التشبيه للوصول إىل االستعارة

أن وجه التوفيق هو أن تبين دعوى األسدية للرجل على ادعاء أن أفراد جنس  اعلم:" حيث يقول يف ذلك 
بطرق التأويل؛ متعارف، وهو الذي له غاية جرأة املقدم ، واية قوة البطش مع الصورة  األسد قسمان

مستشهدا (...) املخصوصة، وغري متعارف، وهو الذي له تلك اجلرأة وتلك القوة ال مع تلك الصورة، 
هاتيك باحمليالت العرفية والتأويالت املناسبة، من حنو حكمهم إذا رأوا أسدا هرب عن ذئب أنه  لدعواك

ليس بأسد ، وإذا رأو ا إنسانا ال يقاومهأحد أنه ليس إنسانا وإمنا هو أسد ، أو هو أسد يف صورة إنسان ، 
تعمل األسد فيه، ويرى عبد وأن ختصص القرينة بنفيها املتعارف الذي يسبق إىل الفهم، ليتعني ما أنت تس

القاهر اجلرجاين أنه كلما كان هناك تباعد يف العالقة بني طريف التشبيه، استمالت النفوس أكثر وأثارا 
وهكذا إذا استقريت التشبيهات وجدت :" يقول.إلدراك القصد منها عن طريق عملية االستدالل الذهنية

وهو يذهب إىل أن تصور احلركة الذهنية 3."النفوس أعجبالتباعد بني الشيئني كلما كان أشد، كانت إىل 
وحيدد السكاكي وجهة نظره ، عندما يرى .اليت تصاحب الصور البيانية حركة فكرية منطقية إىل حد كبري

خدها :"بأن كل تشبيه أو استعارة أوكنايةقياس منطقي، قد حذف منه احلد األوسط والنتيجة ؛ فإذا قلت 
،مث "الوردة محراء"ياسا نطقت مبقدمته، وتركت لصاحبك أن يبين عليها احلد األوسط ، فأنت تؤلف ق"وردة

  والكتشاف ما هلذه األقيسة البالغية من ، 4"خدها أمحر"النتيجة 
 ةعبارة عن جمموعة غري فارغ:" يعرفه طه عبد الرمحن بأنه الذي طاقات حجاجيةنعتمد على السلّم احلجاجي

  : قة ترتيبية وموفية بالشرطني التالينيمن األقوال ، مزودة بعال
كل قول يقع يف مرتبة ما من السلم يلزم عنه ما يقع حتته ،حبيث تلزم عن القول املوجود يف الطرف -أ

  .األعلى مجيع األقوال اليت دونه 
                                                

  .، الصفحة نفسها السابقاملرجع :ينظر - 1
  .، الصفحة نفسهانفسه املرجع :ينظر -2

  .109: أسرار البالغة يف علم البيان،ص: عبد القاهر اجلرجاين :ينظر - 3
  .255: كتاب أرسطو يف الشعر، ص: أرسطو طاليس: ينظر -4
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  " .كل قول كان يف السلم دليال على مدلول معني،كان ما يعلوه مرتبة دليال أقوى عليه- ب
  :قوانني هيولديه ثالثة 

 .قانون اخلفض .1
 .قانون تبديل السلم .2
 .قانون القلب .3

حيث تترتب احلجج يف اخلطاب على أساس طاقتها احلجاجية وقدرا على اإلقناع،ويقوم املرسل بترتيب 
  1.احلجج على أساس دعمها لدعواه

 
  : اآلليات التداولية. 3

  2:تأسيس الواقع بواسطة احلاالت اخلاصة. 1.3     
حيث يتأسس الواقع على ظاهرة مفردة مث يقوم بتوسيعها  تم االستدالل بناء ا على املثال املعزول،حيث ي   

  .بعد ان كانت جمرد حالة خاصة فتصبح حالة عامة،
وذلك من خالل االنطالق من الذات ، وحماولة بناء صورة عند  :احلجاج باستعمال األغراض الشعرية.أ

وما هلذا الغرض من قدرة  .باالستعانة بأغراض شعرية كالفخر مثالاملخاطب ، تدعم قوة هذه الذات ، 
  .على لفت االنتباه ، حيث يعمل الشاعر على تصوير ذاته يف صورة مثالية، مربزا أمهيته يف هذا الكون 

 
  : احلجاج باستعمال املثل التارخيي. ب     

حجج جاهزة مبثابةمثال واحلكم وهي تضمني االيات القرآنية واالحاديث وأبيات الشعر واال يعد       
وتدخل الشاعر يف هذا السياق (...) تكتسب قوا من مصدرها ومن مصادقة الناس عليها وتواترها 

وتتمثّل خاصة يف استحضار املواقع ،  ينحصر يف اختيارها وتوجيهها إىل الغرض املرصودة لالستدالل عليه
 ،،،   عر وخماطبيه، وما هلا من قدرة كبرية على تواصلية بالغة التأثرياملستمدة من التاريخ العريب الذي جيمع الشا

 "املشترك"ومثّة نزوع يف اخلطابات احلجاجية إىل استدعاء " 3" الغرض املرصودة لالستدالل عليه  االيات 
Commun ائعةفاق بني املتلقّني ،أو ميثّل مجلة من املعارف املشتركة الشوهو ما يشكل موضوع ات

ويورد أبو هالل العسكري  ..."لك أنّ للمشترك سلطته على النفوس ،فهي تذعن ملا تعودت عليه بينهم،ذ
مناذج من الشخصيات اليت تنتمي إىل البيئة العربية ، واليت يضرب ا املثل يف أمور، فيقول ؛ كالوفاء، 

                                                
  .277: اللسان وامليزان ،ص: طه عبد الرمحان:  ينظر- 1
  .243:،صاحلجاج يف الشعر العريب القدمي: سامية الدريدي:ينظر- 2
مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربية، اخلطابة يف القرن األول منوذجا، إفريقيا -يف بالغة اخلطاب اإلقناعي: حممد العمري : ينظر- 3
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 لتحلیل التداولي للخطابلإلطار النظري ـــ    اـــــــــــــــ  الفصل األول 

 65

رى ما قدمناه وشهر قوم خبصال حممودة ، فصاروا فيها أعالما فجروا جم." :يقول.والكرم، والبخل
؛كالسموأل يف الوفاء ، وحامت يف السخاء، واألحنف يف احللم، وسحبان يف البالغة ، وقس يف اخلطابة، 

وشهر آخرون بأضداد هذه اخلصال ؛ فشبه م يف حال الذم ، كباقل يف العي، وهبنقة .ولقمان يف احلكمة 
   1."جلنب ، ومادر يف البخليف احلمق، والكسعي يف الندامة ، واملرتوف ضرطا يف ا

 
  personnification: التشخيص. 2.3
: وهو" احلجاج التقوميي: "طلق عليه اسمعبد الرمحن هذه الظاهرة نوعا من أنواع احلجاج أ طه يصنف     

إثبات الدعوى باالستناد إىل قدرة املستدل على أن جيرد من نفسه ذاتا ثانية يرتهلا مرتلة املعترض على دعواه "
حدود ما يوجب عليه من  ىفها هنا ال يكتفي املستدل بالنظر يف فعل إلقاء احلجة إىل املخاطب، واقفا عل

ضوابط وما يقتضيه من شرائط بل يتعدى ذلك إىل النظر يف فعل املتلقي باعتباره هو نفسه أول متلق ملا 
بقا استفساره واعتراضاته، مست. يلقي، فيبين أدلته على مقتضى ما يتعني على املستدل له أن يقوم به

 ومستحضرا خمتلف األجوبة عليها ومستكشفا إمكانات تقبلها واقتناع املخاطب ا، وهكذا فإن املستدل
يتعاطى لتقومي دليله بإقامة حوار بينه وبني نفسه ومراعيا فيه كل مستلزماته التخاطبية من قيود تواصلية 

  .2"االعتراض على نفسهوحدود تعاملية حىت كأنه عني املستدل له يف 
على أمهية التشخيص ، حيث هو من إبداع املتكلم ،الذي يصوغه وفقا حلالة املخاطب بريملان  ويؤكد

النفسية، واالجتماعية،وما حتمله الذات املخاطبة من زاد ثقايف وحضاري، إذ إن املخاطب حيمل لصفات 
رة واتمع  والنصوص اخللفية الثاوية يف الالوعي الثقافة واحلضا" يلتقي فيها مع نسبة كبرية من البشر ، فـ

اجلماعي ، املوجهة للوعي وللفهم وللتعامل داخل الزمرة االجتماعية اخلاصة ، وبالتايل يكون اخلطأ يف رسم 
  3".صورته الفعلية مؤديا حتما إىل نتائج عكسية

  : جتليات عند بريملان  " اخللق"أو " املخاطب املتخيل"وقد أخذت فكرة 
  )من دون خصائص أو معامل حمددة أي عاما شامال(املخاطب الكوين  .1
املخاطب احملدد النابع من مكونات مقام القول وامكاناته اليت على املتكلم االجادة يف استغالهلا  .2

 واالعتدال يف توظيفها
  4أي املرسل للقول ذاته وميثل جزاءا من جتريداته وطموحاته" الفاعل"املخاطب النابع من  .3
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  :ودور االستعارة يف تشخيص املوجودات راجع إىل طاقتها احلجاجية ،واليت تعود إىل أا  
صفة ذاتية له، وذلك عن طريق اشتراك ذوات متعددة يف بناء الكالم،  وحواريته :قول حواري .1

وذلك بتألّف القول االستعاري من مستويني ؛مستوى املعىن احلقيقي الظاهر غري املراد ،ومستوى 
ذ يتخذ املتكلم الواحد كل هذه الذوات مظاهر لوجوده يف القول إعىن  اازي املضمر املراد، امل

االستعاري ينقلب بينها، قائما بكل أدوارها اخلطابية يف آن واحد وليس من سبيل حلذف إحداها 
 .أولترجيحها على غريها

    ستعاري ، فاملستعري يدعـييف القول اال ل آلييت االدعاء واالعتراضخمن خالل تد:قول حجاجي .2
وجود املعىن احلقيقي للجملة ، أي املطابقة بني املستعار له واملستعار منه، ومن ناحية أخرى يقوم  

باالعتراض على وجود املعىن احلقيقي للجملة ذلك كله من خالل تقمصه ألدوار الذوات اليت تشترك فيبناء 
  .الكالم
متثّل أبلغ وجوه تقيد الكالم باملقام، وجعلها تدخل يف سياق  ارةفعلى اعتبار أن االستع:قول عملي .3

جراء تغيري يف سلوكات الناطقينودفعهم إىل االنتهاض للعمل، الذي يهدف إىل إ"التواصل اخلطايب"
  1.فتكون أدعى من احلقيقة لتحريك مهّة املستمع إىل االقتناع ا وااللتزام بقيمها
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  : األفعال الكالمية
  نشأا . 1     
مبفهومها العلمي الصارم على يد األملاين غوتلوب فرجيه " الفلسفة التحليلية"لقد كان لظهور      

Gottlieb Frege فلسفة اللغة "يف ظهور كان له بالغ األثر . واعتماد التحليل منهجا فلسفيا جديدا
الذي رأى أن اللغة الطبيعية هي األداة يف املعىن  Wittgensteinعلى يد لودفيغ فيتغنشتاين " العادية

وأطلق فيتغنشتاين على  1والذهاب إىل أنه غري ثابت وال حمدد وتفادي البحث عن املعىن املنطقي الصارم
كل استعمال لعبة الن له قواعد يتفق عليها مستعملو  االستعماالت املختلفة للغة اسم ألعاب اللغة وأمسى

وأن كل نوع من ألعاب اللغة حمكم بالبيان االجتماعي الذي . اللغة كما يتفق الالعبون على قواعد اللعبة
  2يرد فيه

  : األفعال الكالمية عند الغرب. 2     
  

كالمية وواضع املصطلح الذي مؤسس نظرية األفعال الJ.Austin يعد أوس:  أوسينت عند. 1.2         
يف العقد الثالث من القرن  oxfordوذلك يف احملاضرات اليت ألقاها يف أكسفورد . تعرف به إىل اآلن

ونشرت بعد موته يف  1955هارفارد سنة  Harvardثنيت عشرة اليت ألقاها يف إلالعشرين، مث يف حماضراته ا
وقد تأثر مبحاضرات  quand dire c est faire"كيف نفعل األشياء بالكلمات"بعنوان  1962

أوصي بنصف مايل "فمثال عند قولك  3"املعىن هو االستعمال"وأرسى مبدأ " ألعاب اللغة"فيتغنشتاين يف 
وهو ما يسمى الفعل . فحني النطق ذه العبارة فأنت ال تلقي قوال بل تنجز فعال" للجمعيات اخلريية

م شكلي داليل إجنازي تأثريي يعد نشاطا ماديا حنويا يتوسل كل ملفوظ ينهض على نظا"وهو : الكالمي
كالطلب واألمر والوعد ( actes illocutoiresجنازية إ لتحقيق أغراض actes locutoiresأفعاال قولية 

  "4ومن مث اجناز شيء ما. لرفض أو قبول املتلقي actes perlocutoiresوغايات تأثريية ...) والوعيد 
  

   acte deيف آخر مرحلة من مراحل حبثه إىل تقسيم الفعل الكالمي الكامل " أوشني"توصل      
intégrale  discours  فعل القول أو الفعل اللغوي  :ىل ثالثة أفعال فرعية على النحو اآليتإacte 

locutoire   
  

                                                
دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف التراث اللساين العريب ، دار الطليعة  –التداولية عند العلماء العرب :مسعود صحراوي :ينظر - 1

  . 20،18:ص .2005. 1للنشر والتوزيع ، بريوت لبنان ، ط
  .61:يدة يف البحث اللغوي املعاصر،صآفاق جد:حممود أمحد حنلة :ينظر -   2
  .  نفسها : ، ص نفسهاملرجع : ينظر  - 3
  .40:التداولية عند العلماء العرب،ص:مسعود صحراوي : :ينظر  - 4
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لضرورة على يف مجل مفيدة ذات بناء حنوي سليم وذات داللة، ففعل القول يشتمل با إطالق األلفاظ     

لكن . املستوى الصويت التركييب واملستوى الداليل: ، يوعي املستويات اللسانية املعهودة1أفعال لغوية نوعية
الفعل الصويت، وهو، وهو التلفظ بسلسلة من األصوات املنتمية إىل لغة معينة، : يسميها أفعاال" نيستأو"

الفعل الداليل فهو توظيف هذه األفعال حسب معان وأما الفعل التركييب فيؤلف مفردات لغة معينة، وأما 
إخبار بـ : إا ستمطر، ميكن أن يفهم معىن اجلملة، ومع ذلك ال ندري أهي: فقولنا مثال. حاالت حمددةإو
  ...أم غري ذلك" أمر حيمل مظلة"أم حتذير من عواقب اخلروج يف الرحلة، أم " أا ستمطر"

  من الكالم " غرضه"املتكلم أو " قصد"يد إال بالرجوع إىل قرائن السياق لتحد
   acte illocutoire الفعل املتضمن يف القول   

وهذا الصنف من األفعال الكالمية هو " أنه عمل ينجز بقول ما"جنازي احلقيقي إذ هو الفعل اإل     
: ه األفعالخلف هذ تسمية الوظائف اللسانية الثاوية" أوشني"املقصود من النظرية برمتها، ولذا اقترح 

  السؤال، إصدار تأكيد أو حتذير، وعد أمر، شهادة يف حمكمة: من أمثلة ذلك.  القوى اإلجنازية
فالفرق بني الفعل األول والفعل الثاين، هو أن الثاين قيام بفعل ضمن قول شيء، يف مقابل األول الذي      

  هو جمرد قول شيء
  

   acte perlocutoire الفعل الناتج عن القول   
، قد يكون )القوة(أنه مع القيام بفعل القول وما يصحبه من فعل متضمن يف القول " ستنيأو"يرى      

التسبب يف نشوء أثار يف املشاعر والفكر، ومن "قائما بفعل ثالث هو ) وهو هنا الشخص املتكلم(الفاعل 
لناتج عن القول، ومساه بعمتهم الفعل بسمية الفعل ا... "أمثلة تلك اآلثار اإلقناع، التضليل، اإلرشاد، التثبيط

  "التأثريي
  : أنه توجد ثالثة خصائص للفعل الكالمي الكامل"نيستأو"يالحظ : خصائص الفعل الكالمي

أي يترك أثارا معينة (، فعل تأثريي )أي ينجز األشياء واألفعال االجتماعية بالكلمات(فعل دال، فعل اجنازي 
  )جحايف الواقع، خصوصا إذا كان فعال نا

، وتقوم مسلمة القصدية على أساس تداولية درسها فالسفة "القصدية"ليقوم فعل كالمي على مفهوم 
  افهصنيالتحليل مث توسع يف تعريفها وت

التداوليون، حىت غدت شبكة من املفاهيم املترابطة متلك قيمة تداولية نصية حوارية، وتعد مراعاة مفهوما 
  اتيح املنهجية يف الدراسات اللسانية النصيةوشبكتها املفاهيمية من أبرز املف

   

                                                
  . 20،18:املرجع السابق ، ص : ينظر-1
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  : ني بتصنيف األفعال الكالمية على أساس قوا اإلجنازية إىل مخسة أصنافستقام أو
وهي جبوهرها إطالق أحكام على واقع، أو قيمة مما يصعب القطع  actes verdictif  تاحلكميا -    
  .أرخ، فسربرأ، قيم، حسب، وصف، حلل، صنف، : ومن أمثلتها. به

عني، مسى، استقال، : ومن أمثلتها. وهي تقوم على استعمال احلق أو القوة وما إليهما: نفاذياتاإل -    
  .أعلن، صوت، صرح، أمر، ى

قد تكون الزمات املتكلم بأداء فعل ما، كما قد تكون إفصاحات  actes promissifs:الوعديات -    
  .م،راهن، عقد، عزم، نوىوعد، نذر، أقس: عن نواياه، ومن أمثلتها

فصاحات عن حاالت نفسية جتاه ما حيدث لآلخرين، أو بالسلوك االجتماعي، إترتبط ب :السلوكيات -    
  .اعتذر، شكر، هنأ، عزى، انتقد، مدح، هجا، وبخ، ودع، بارك: ومن أمثلتها

أثبت، أنكر، أجاب، : مثلتهاوهي توضح عالقة أقوالنا باحملادثة أو احملاجة الراهنة، ومن أ :التييبنيات -    
  1مثل، استنبط، شرح، وصف، صنف) تأكد(اعترض 

مة أو االستخدام اليت إذا ءأن يطور تصور أوستني لشروط املال .....استطاع سريل :سريلعند . 2.2     
تكون مبثابة شروط جناح الفعل الكالمي، وتطبيق نتائج الفعل . حتققت يف الفعل الكالمي كان موفقا

  .وذجي على بقية األفعالالنم
  

  :وقام بتحديد مفهوم القوة املتضمنة يف القول بتحليله إىل ما يلي
   .مثال الوعود غرضها إلزام املتكلم نفسه بعمل شيء : الغرض املتضمن يف القول .1
حيث حتقق أفعال خمتلفة متضمنة يف القول نفس الغرض : درجة الشدة للغرض املتضمن يف القول .2

أنا : أنا أطلب منك أن تعمل على أقل شدة من: مثال. ول بدرجات خمتلفة يف الشدةاملتضمن يف الق
  2فعل يف املستقبل مطلوب من املخاطب: أصر عليك أن تعمل على شروط احملتوى القضوي

وهي الشروط الالزم حتقيقها ليكون الفعل  conditions préparatoires  :الشروط املعدة .3
يكون من شروطها . ليت غرضها محل املخاطب على القيام بفعل مامجيع األفعال ا: صحيحا مثال

  .املعدة قدرة املخاطب على القيام بذلك الفعل

- املتكلم املصدر ألمر إداري: رض لقوة ما مثالغوهناك ارتباط بني الشروط املعدة ومنط حتقيق ال     
هذا املقام ، وريا خيول له األمر ز مقاما إداحيوالبد أن  -وهو منط معني من أمناط حتقيق غرض الطلب

   .هو الشرط املعد الالزم إلصدار ذلك األمر

                                                
  .11،10:بالغيني العرب ،صطالب سيد هاشم الطبطبائي ،نظرية األفعال الكالمية بني فالسفة اللغة املعاصرين وال: ينظر  - 1
  . 18،17:املرجع نفسه ،ص : ينظر  -2
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املتكلم يريد من املخاطب حقا  condition de sincérité:شرط اإلخالص أو شرط الصراحة .4
وبذلك يتمكن من حتقيق الغرض املتضمن يف القول بدرجات متفاوتة حسب  ،أن ينجز هذا الفعل

املتكلم الذي يقدم على طلب، يعرب عن رغبته بقيام : مثال. كلم على خطابهالشحنة اليت يصفيها املت
املستمع بالفعل املطلوب لكنه إذا توسل أو استجدى أو تضرع فإنه يعرب عن رغبة أقوى من اليت 

 يعرب عنها بالطلب ارد
  : أما األقسام اخلمسة للقوى املتضمنة يف القول عنده فهي

واجتاه املطابقة يف الغرض التقديري (لغرض منها هو الغرض التقديري وا :Assertiveالتقريريات  .1
هو من القول إىل العامل وال يوجد شرط عام للمحتوى القضوي يف التقريريات إذ أن أية قضية 

والشرط املعد جلميع التقريريات هو حيازة املتكلم على . ميكن أن تشكل حمتوى يف التقريرات
واحلالة النفسية اليت تعرب عنها  ،جح أو تؤيد صدق احملتوى القضويشواهد أو أسس أو مربرات تر

  .التقريريات هي االعتقاد
واجتاه املطابقة يف الغرض (الغرض منها هو الغرض الوعدي : Commissivesالوعديات  .2

أما الشرط العام ) ول عن أحداث املطابقة هو املتكلمؤالوعدي هو من العامل إىل القول، واملس
والشرط املعد هو  ،لقضوي يف الوعديات فهو أن متثل القضية فعال مستقبال للمتكلمللمحتوى ا

واحلالة النفسية اليت يعرب عنها يف الوعد هي القصد  ،به قدرة املتكلم على أداء ما يلزم نفسه
intention 1. 

ابقة يف واجتاه املط) (الطليب(الغرض منها هو الغرض األمري  :Directives) الطلبيات(األمريات  .3
والشرط ) ول عن إحداث املطابقة هو املخاطبؤهذا الغرض يكون من العامل إىل القول، واملس

أما الشرط املعد هلا فهو قدرة . العام للمحتوى القضوي هو أن يعرب عن فعل مستقبل للمخاطب
ة أو الرغبة املخاطب على أداء املطلوب منه، واحلالة النفسية اليت يعرب عنها يف األمريات هي اإلراد

want or desire واألمريات ختلق أسبابا للمخاطب كي يؤدي املطلوب منه. 
الغرض منها إحداث تغيري يف العامل حبيث يطابق العامل احملتوى  Déclarativesااليقاعيات  .4

ويتم ذلك . للفعل الكالمي successful performanceالقضوي مبجرد اإلنشاء الناجح 
حبيث تعترب هذه املؤسسة  extraa-linguistique institutionغري لغوية باالستناد إىل مؤسسة 

) واجتاه املطابقة هو االجتاه املزدوج(اإلنشاء الناجح لذلك الفعل الكالمي إحداثا للتغيري املطلوب 
من هذه اجلهة تتميز االيقاعيات عن غريها . ومجيع اإليقاعات الصحيحة هلا حمتوى قضوي صادق

وال يوجد شرط . كالمية بأن إنشاءها بنجاح يكفي لتحقيق املطابقة بني القول والعاملمن األفعال ال
                                                

  .31.30:املرجع السابق ، ص: ينظر - 1
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يقاعيات أن تعمل وإن كانت املوضوعات اليت ميكن لإل ،يقاعياتخاص للمحتوى القضوي لإل
بوقوع ) التصديق(أما احلالة النفسية اليت تعرب عنها االيقاعيات فهي االعتقاد . عليها حمدودة جدا

ويتوافق االعتقاد والرغبة مع  believe and desireوالرغبة يف وقوعه ناجحا  نجاحبالفعل 
 1.يف حتقيق الغرض املتضمن يف القول  intentionالقصد 

هو التعبري عن موقف )" ض(ق"الغرض من البوحيات ذات الصيغة  Expressiveالبوحيات  .5
attitude  املطابقة يف غرضها هو االجتاه  واجتاه" (ض"حيال الواقعة اليت تعرب عنها القضية

ويبدو أنه ليس مثة شرط عام حمدد للمحتوى القضوي يف البوحيات لكن القضايا اليت ). الفارغ
والشرط املعد ألغلب البوحيات هو . تتضمنها أكثر البوحيات ترتبط بنحو ما باملتكلم أو املخاطب

عن حالته النفسية جتاه الواقعة املفروض  حتقق احملتوى القضوي سلفا، إذ أن املتكلم إمنا يعرب فيها
  .  2حتققها

 

  : األفعال اإلجنازية املباشرة وغري املباشرة 
أننا نتواصل باألفعال اإلجنازية غري املباشرة أكثر من تواصلنا باألفعال اإلجنازية املباشرة،  حلظ الباحثون     

وهي تقتصر يف الغالب على األفعال  قليلة جدا،واألفعال اإلجنازية املباشرة اليت ال تستخدم إال مباشرة 
ألن األفعال  ،كالتوكيل والتفويض والوصية والتوريث واإلجارة وحنوهاوهي املؤسساتية أو التشريعية، 

  .الكالمية إذا استخدمت غري مباشرة سوف تؤدي إىل اللبس وضياع احلقوق
كيبية على زيادة يف املعىن اإلجنازي احلريف، وإمنا واألفعال اإلجنازية غري املباشرة ال تدل هيئتها التر     

  .والتركيز على أن املتكلم يقول شيئا ويقصد شيئا آخر ،الزيادة فيما أطلق عليه سريل معىن املتكلم
  :وميكن التمييز بني األفعال اإلجنازية املباشرة وغري املباشرة بتحديد ثالثة فروق جوهرية     
أما األفعال اإلجنازية غري  لألفعال املباشرة تظل مالزمة هلا يف خمتلف املقامات، أن القوة اإلجنازية -     

  .ال تظهر قوا اإلجنازية إال فيه ثاحلرفية فموكولة إىل املقام حي
أتذهب معي إىل : أن القوة اإلجنازية لألفعال غري املباشرة جيوز أن تلغى، فإذا قال لك صاحبك -     

لقوة اإلجنازية غري املباشرة وهي الطلب ليقتصر الفعل على قوته اإلجنازية املباشرة وهي املكتبة ؟ فقد تلغى ا
  .االستفهام

تتفاوت من حيث البساطة  ،أن القوة اإلجنازية ال يتوصل إليها إال عرب عمليات ذهنية استداللية -     
  3.ة نفسهوالتعقيد، أما القوة اإلجنازية املباشرة فتؤخذ مباشرة من تركيب العبار

                                                
  . 31.30: طالب سيد هاشم الطبطبائي، نظرية األفعال الكالمية بني فالسفة اللغة املعاصرين والبالغيني العرب، ص : ينظر - 1
  .33.32:، ص نفسه  املرجع: ينظر - 2
  . 84.83: يف البحث اللغوي املعاصر، ص ةآفاق جديد:حممود حنلة  أمحد : ينظر- 3
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 sous entendusشروطا للتعامل مع املضمرات القصديةmaingueneau  ويضع مانقونو

intentionnels هي:  
  .présupposésالكفاءة اللغوية القائمة على معرفة االفتراضات املسبقة -
  .معرفة قوانني اخلطاب-
  1.املعرفة املوسوعية-

  .فيه جهة وخبصوصية املقام الذي تردشرة؛ بقصد املتكلم من وذلك الرتباط القوة اإلجنازية لألفعال غري املبا
املتلقي للفعل ، من خالل اتباع املتكلم  orientationتوجيهويرتبط استعمال األفعال الكالمية بغرض 

، إتاحة الفرصة له اخلطايب اليت يويل فيها املتكلم العناية لتبليغ قصده وحتقيق هدفه التوجيهية إلستراتيجيةـل
على املتلقي، –ولو بدرجات متفاوتة –قيد ولو بسيط على املتلقي ، وهي ذا تعد ضغطا وتدخال  لفرض

عليه، عند امتالكه لتسيري اخلطاب بأنا  السلطة باخلطابمن خالل تطبيق  2.وتوجيهه لفعل مستقبلي معين
لتواصلية يف مرتبة واحدة ال املتكلم اليت جيب أن تكون يف مرتبة أعلى من املتلقي، ألن كون طريف العملية ا

وال يعد التوجيه فعال لغويا فحسب ،بل يعد وظيفة من وظائف يستدعي استعمال اإلستراتيجية التوجيهية،
  .ندائيةاللغة مساها رومان جاكبسون الوظيفة ال

ذي ال  principe de coopérationمبدأ التعاونومن بني الدراسات اليت تتعلّق مباشرة بأفعال التوجيه 
يلزم عناصر التواصل بعدم قطع العالقة " D.maingueneauوهوكما يرى مانقونو ، غرايسصاغه 

    meta principeعلى اعتبار أنه ميتا مبدأ3"التحادثية القائمة بينهم 
إذ يسهم يف ضبط األفعال يف داللتها على قصد املتكلم ، ألن مهّه منصب حول طبيعة احملادثة ، مبدأ عام
باإلضافة إىل جمموعة  .تبليغ املتلقي قصده كما يريد، انطالقا من أنه يفترض تعاون املتلقي معه متاما على

مبدأ التعاون غرايس  يعرفاحتقيق جناعة الفعل الكالمي ؛و يلتزم ا املتكلمون عادة  متفرعة عنه ، قواعد
  :كما يلي

يار التوقيت املناسب، وأن تكون تلك أن جتعل مسامهتك يف احملادثة كما هو مرجو منك ، من حيث اخت"
  ".املسامهة متماشية مع اهلدف والتوجه املسلّم ما للتبادل اخلطايب الذي تقع ضمنه

واليت يستند maximes conversationnelles  ، واملتمثلة يف بديهيات حتادثية  والقواعد املتواضع عليها
  :إليها هذا املبدأ هي

                                                
1 voir :Dominique maingueneau: pragmatique pour le discours littéraire ، bordas ،  ، paris 

   . ..80 322 : ، صاستراتيجيات اخلطاب ، عبد اهلادي بن ظافر الشهري :ينظر- 2
3 -voir :Dominique maingueneau: pragmatique pour le discours littéraire p 102. 
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حسب ما (أن جتعل مسامهتك إخبارية بالقدر املطلوب ، maximes de quantité من حيث الكم -
  .وال تقدم معلومات أكثر مما يلزم) متليه احلاجة يف تلك احملادثة القائمة

أال تقول ما تعتقد أنه خطأ، وال تتحدث بشيء ال متلك  maximes de qualitéمن حيث الكيف  - 
  .بشأنه حججا كافية

  .أن تتحدث عما هو مناسب للموضوع maximes de relationمن حيث العالقة -
ابتعد (تكون واضحا وتتجنب الغموض يف التعبري، أن maximes de modalité من حيث األسلوب -

  .، وأن تكون منظما)ابتعد عن احلشو(، وتتكلم بإجياز)عن ازدواجية املعىن
لمني للغة أثناء احملادثة، وأتاح ذا الطرح يكون غرايس قد وصف الضوابط اليت تتحكم يف استعماالت املتك

اإلمكان لوصف أنواع الدالالت اليت ميكن للمتكلم أن أن يوحي ا يف حالة عدم التزامه ذه الضوابط، 
  1 .فذلك يؤدي إىل إحياء املتكلم باإلضافة إىل املعىن املباشر ملقولته مبعىن إضايف هو املعىن الضمين للمحادثة

أ التعاون ترتل مرتلة الضوابط اليت تضمن لكل خماطبة إفادة تبلغ الغاية يف الوضوح، فالقواعد املتفرعة عن مبد
اليت يتناقلها املتكلم واملخاطب معاين صرحية وحقيقية، إال أما يتخالفان يف تطبيق هذه حبيث تكون املعاين 

صريح وغري حقيقي، القواعد ، فتنتقل اإلفادة يف املخاطبة من ظاهرها الصريح واحلقيقي إىل وجه غري 
   2.فتكون املعاين املتناقلة بني املتخاطبني معان ضمنية وجمازية

  :وقد صاغ غرايس ضوابط مبدأ التعاون على شكل قوانني تتجلى فيما يأيت
  قانون اإلفادة:بديهية العالقة -
  قانون الصدق  :الصدق بديهية -
  قانون اإلخبارية :الكمية بديهية -
  نون الشموليةقا :بديهية التوجيه -
ألنه يتسم بالدقة  يعد أهم قانون يقوم عليه مبدأ التعاون، loi de pertinence:قانون اإلفادة -أ

فهو .يكون أقل إخبارا، ألنه يدفع املستمع إلثراء معلوماته أو تغيريها هامللفوظ فيوالوضوح، من باب أن 
  . جه لهقانون يرتبط أساسا مبدى وجود فائدة للمستمع من اخلطاب املو

سواء أكان األمر  ايس على املشاركة الصادقةركد غؤي ثحيloi de sincérité :قانون الصدق - ب
التقريرات؛ فمن يسأل يرغب جبدية يف معرفة اإلجابة يف األوامر، ومن ناحية أو  مرتبطا باالستفهامات

  .ديثهيف املتحدث كونه كان صادقا يف حيعقد ثقته  –وفق هذا القانون – واملتلقي فه

                                                
  .41.40: ،صحتليل اخلطاب: يول .ج،براون .ب.ج :ينظر- 1
  .239: اللسان وامليزان، ص: طه عبد الرمحان : ينظر- 2



 لتحلیل التداولي للخطابلإلطار النظري ـــ    اـــــــــــــــ  الفصل األول 

 75

ميثل اإلخبار  loi de information et loi exhaustivité:قانون اإلخبارية و قانون الشمولية -ج
  وهو من دعائم جتسيد الفكر ، وإيصاله إىل املتلقي هدف التواصل عامة، 

  :العربالبالغيني األفعال الكالمية عند . 3     
ية ضمن مباحث علم املعاين وحتديدا ضمن الظاهرة تندرج ظاهرة األفعال الكالمية يف البالغة العرب     

وذا ميكن أن نعدها مقابلة لنظرية أفعال الكالم عند الباحثني "اخلرب واإلنشاء :" ـاألسلوبية املعروفة ب
  . املعاصرين

اعلم أن علم املعاين هو تتبع خواص تراكيب الكالم يف اإلفادة وما :"يعرف السكاكي علم املعاين بقوله     
ليحترز بالوقوف عليها من اخلطأ يف تطبيق الكالم على ما يقتضي احلال  يتصل ا من االستحسان وغريه،

   1"ذكره 
 موأعين خباصية تركيب الكالم ما يسبق منه إىل الفه :"ويوضح مفهومه خلواص تركيب الكالم فيقول     

  "   جاريا جمرى الالزم له  عند مساع ذلك التركيب،
وهو من العلوم  هذا العلم احلادث يف امللة بعد علم العربية واللغة،:"بن خلدون عن علم املعاينويقول ا     

ويبقى من األمور املكتنفة  ...ويقصد الداللة عليه من املعاين ،هاللسانية ألنه متعلق باأللفاظ وما تفيد
كلم ،فقد بلغ غاية اإلفادة يف من متام اإلفادة،و إذا حصلت للمت هبالواقعات احملتاجة للداللة عليها ألن

ولكل مقام عندهم مقال  فإن كالمه واسع، وإذا مل تشتمل عليه منها فليس من جنس كالم العرب، كالمه،
    2"خيتص به بعد كمال اإلعراب واإلبانة 

يف دراستهم للجملة "اإلفادة"كثريا ما كانوا يركزون على دعامة  املالحظ أن علماء العرب عامة    
  .إذ هي مناط التواصل بني مستعملي اللغة ،والنص

  : اإلنشاء. 1.3     
بل استعملوا " اإلنشاء"الحظنا فيما سبق أن البالغيني وبداية من السكاكي مل يستعملوا مصطلح      

  ."الطلب"مصطلح 
حقيقة " هنيا وأن الطلب اليعرف ألدفه تعريفا حريوافق الطلب عند السكاكي اإلنشاء ويرى أنه ال يعو     

   ."معلومة مستغنية عن التحديد
  .امتناع حتصيل احلاصل غري حاصل وقد الطلب."وأن يكون مطلوبة   ما يستدعي مطلوبا: "وحيده بأنه     

  

يشمل الطلب وغري الطلب وعند  ،من خالل هذه التعريفات جند أن الطلب عند السكاكي مفهوم عام     
  .طليبيرادف الطلب اإلنشاء ال القز ويين

                                                
  .247:السكاكي ،مفتاح العلوم ،ص:ينظر 1
  .729:ص. 1984ط، .لوطنية للكتاب ، اجلزائر دللنشر والتوزيع واملؤسسة ا ةابن خلدون ، املقدمة ،الدار التونسي: ينظر -2
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 : اإلنشاء الطليب -1.1.3
ولكل من هذه . التمين، االستفهام، األمر، النهي، النداء: يشمل اإلنشاء الطليب على فروعه اخلمسة     

ذا اختل فيها شرط امتنع إجراؤها إو.اليت إذا توفرت جرى األسلوب على األصل ،األنواع شروطه املعدة
ميكننا أن منيز بني أفعال ) التمثيل الذهين/الواقع(من ثنائية وإذا انطلقنا  وخترج إىل معان فرعية. على األصل

وبني أفعال . التمين واالستفهام: ال يشترط حتققه على الواقع وهي، تكون على شكل متثيل ذهين للواقع 
  .ميكن حتققها يف الواقع وهي األمر والنهي والنداء

     :وهي كاآليت
على أنه من اإلنشاء الطليب، ومييز السكاكي االستفهام عن باقي  يصنفه أغلب البالغيني:  االستفهام. أ     

إنك يف االستفهام تطلب ما هو يف اخلارج ليحصل يف ذهنك نقش له مطابق، «: أنواع اإلنشاء الطليب بقوله
أي (وفيما سواه تنقش يف ذهنك مث تطلب أن حيصل له يف اخلارج نقش مطابق، فنقش الذهن يف األول 

  . 1»متبوع ) أي باقي الطلبيات(بع ويف الثاين  تا) االستفهام
، كيف، أين، مىت، اهلمزة، أم، هل، ما، من، أي، كم: األدوات اإلجنازية لالستفهام هي :أدواتــه     

أحدها خيتص بطلب حصول التصور وثانيها خيتص بطلب حصول : هذه الكلمات ثالثة أنواعأيان، 
  2.التصديق، وثالثها ال خيتص 

: قوهلم) طلب تعيني املفرد(داللتها عل طلب التصور : يطلب ا التصور والتصديق كالمها: مزةاهل -    
 : يف قوله تعاىل) أي طلب تعيني النسبة(سل، ومن داللتها على طلب التصديق عأدبس يف اإلناء أم 

    
      

      3.   
يكون املتكلم فيه خايل الذهن من  التصوروالراجح أن بني التصور والتصديق فرق وهو يتمثل يف أن      

فيجب أن يكون لدى املتكلم فكرة مسبقة عن املوضوع  التصديقأما يف  ،أي فكرة حول املستفهم عنه
  .4عيار الشروط املعدةم سريل املستفهم عنه، ويندرج ذلك ضمن ما أمساه

ونرى أن الشروط املعدة لالستفهام تتمثل يف أن يكون املستفهم غري عامل مبا يسأل عنه طالبا العلم به      
فيكون . وهذا ما يؤدي إىل إجراء االستفهام على أصله، أي يكون استفهاما لغرض االستخبار وطلب العلم

ما إذا وجدنا االستفهام يف غري مقام االستخبار وطلب العلم وهذا يف أقل احلاالت، أ ،فعال كالميا مباشرا

                                                
 . 416 :مفتاح العلوم، ص: السكاكي : ينظر  -1
 . 418:املرجع نفسه، ص  :ينظر   - 2
  . من سورة يونس 53اآلية   - 3
 . 159،  158: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص:  ينظر  - 4
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وامتنع فيها  ،خرج عن غرضه األصلي املباشر إىل أغراض تواصلية فرضتها املقامات اليت يرد فيها االستفهام
  : وميكن عرضها كاآلتـي  ؛راء املعىن األصلي املباشر إىل معىن فرعي غري مباشرإج

يف مقام ال يسع إمكان التصديق بوجود الشفيع امتنع «هل يل من شفيع؟  إذا قلت :التـمـنـي. ب     
  .1»إجراء االستفهام على أصله وولد مبعونة قرائن األحوال معىن التمين 

أال ترتل فتصيب خريا، امتنع أن يكون املطلوب باالستفهام : إذا قلت ملن تراه ال يرتل« :الـعـرض -    
أال حتب الرتول مع حمبتنا : حاصال، ويوجه مبعونة قرينة احلال إىل حنو  التصديق حبال نزول صاحبك لكونه

  .2»إياه، وولد معىن العرض
أتفعل هذا ؟ امتنع توجه االستفهام إىل فعل : إذا قلت ملن تراه يؤذي األب «: اإلنكار والزجـر -    

  .3»، وولد معىن اإلنكار والزجر...األذى لعلمك حباله، وتوجه إىل ماال تعلم،
أو كما قلت ملن يهجو أباه مع حكمك بأن هجو األب ليس شيئا غري هجو «: نكار والتوبيخاإل -    

هل جو إال نفسك؟، أو غري نفسك؟ امتنع منك إجراء االستفهام على ظاهرة، الستدعائهم أن  النفس،
  .4»يكون اهلجو احتمل عندك توجها إىل غريه، وتولد منه مبعونة القرينة

أو مل أو أدب فالنا؟ امتنع أن تطلب العلم بتأديبك : كما قلت ملن يسيء األدب: والزجــر الوعيد -    
  . 5»فالنا وهو حاصل وتولد منه الوعيد والزجر

إذا قلت ملن بعثت إىل مهم وأنت تراه عندك أما ذهبت بعد؟ امتنع الذهاب «: االستبطاء والتحضيض -    
ال، واستدعى شيئا جمهول احلال مما يالبس الذهاب، أما تيسر لك عن وجه االستفهام إليه، لكونه معلوم احل

  .6»الذهاب؟ وتولد منه االستبطاء والتحضيض 
يف حال امتناع حدوثه على األصل  ،نالحظ أن السكاكي فصل يف األغراض غري املباشرة لالستفهام     

قامات اليت ميكن أن يؤدي فيها وهذا التفصيل ما هو إال مراعاة ملختلف امل،الذي يفرض معىن طلب العلم
إضافة إىل االهتمام  ،واليت يعد مطابقة الكالم هلذه املقامات من األولويات عند املتلفظ باخلطاب،الكالم 

ن املتلفظ مدف ، واهلبقصده من ذلك التلفظ ألن مدار إجراء الكالم وفق مقتضى احلال خيضع لقصد وغاية
واصلية الفرعية ليست مفروضة بل قد يفرض السياق أغراضا أخرى على أن هذه األغراض الت. ذا القول

  .غري مباشرة حنو التعجب، املدح، الذم
                                                

 . 416:مفتاح العلوم، ص : السكاكي: ينظر - 1
  .نفسها : املرجع نفسه، ص  :ينظر - 2
  . نفسها  :، ص  نفسه املرجع  :نظري - 3
  . نفسها : املرجع نفسه، ص  :ينظر  -4
 . نفسها : املرجع نفسه، ص :ينظر - 5
  .417،  416ص  السابقاملرجع  :ينظر - 6
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حسب  ، وهووهو األسلوب اإلنشائي الذي يطلب فيه املتكلم ما هو ممتنع الوقوع: التمين. ب      
  1"أن تطلب كون غري الواقع فيما مضى واقعا فيه مع حكم العقل بامتناعه: "السكاكي

  : لكن البالغني يفرقون بني نوعني من التمين 2"طلب حصول بشيء على سبيل احملبة: " أنه ويرى التفتازاين
 ﴿: كقوله تعاىل. توقع األمر احملبوب الذي ال يرجى حصوله لكونه مستحيال: األول

    
    
   

    
      73﴾ النساء اآلية  

املتمين ال يطمع يف حصوله، ومن مث ال يعتقد إمكانه، أما الفرق اجلوهري بني التمين والترجي هو أن 
يف األمر احملبوب فقط وأن الترجي والفرق اآلخر أن التمين يكون . املترجي فهو أمر يعتقد حصوله وإمكانه 

  3.»يكون يف احملبوب واملكروه معا 
خيرج التمين عن الغرض األصلي املباشر إىل أغراض تواصلية أخرى فرعية، يفرضها تعدد  املقامات      
  : حنو
  

فتطلب إذا قلت ملن يهمك أمره ليتك حتدثين، امتنع إجراء التمين واحلال ما ذكر على أصله :  السؤال -    
  .4»احلديث من صاحبك غري مطموع يف حصول، وولد بقرينة احلال معىن السؤال 

: كقوله تعاىل لهيتوقع األمر احملبوب الذي ال يرجى حصوله لكونه ممكنا غري مطموع يف ن: الثاين
﴿    

    
   
     
     

   ﴾ 5  

  

                                                
  .428: ، صنفسهاملرجع : ينظر- 1
: ص. 2003. 1عبد احلميد هنداوي، صيدا بريوت، ط: خيص كتاب مفتاح العلوم، حتقيقشرح تلخمتصر السعد : التفتازاين : ينظر - 2

194. 
، ترتيب وتعليق عبد املتعال الصعيدي، منشورات دار احلكمة، قم،  243 – 241، ص 2الدسوقي ضمن شروح التلخيص، ج:  ينظر   - 3

  . 118ب، ص التداولية عند العلماء العر: ت، نقال عن مسعود صحراوي . إيران، د
  . 416 مفتاح العلوم ، ص: السكاكي : ينظر   - 4
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وهذا ما يسميه سريل . نستنتج أن شرط حدوث التمين على أصله هو عدم الطماعية يف وقوعه     
  .بالشروط املعدة إلجراء التمين على أصله

  :أدواته
إنك تقول ليت زيدا يأتيين أو ليتك ":يقول السكاكي ،ين هي ليتالكلمة املوضوعة يف األصل للتم -     

   ."فتطلب إتيان زيد أو حديث صاحبك يف حال ال تتوقعهما وال لك طماعية يف وقوعهما ،حتدثين
إىل ما يوحي بتحققه أو الرغبة يف حتققه فيستعمل  ،ليتـوقد يعدل املتكلم عن داللة التمين غري املتحقق ب

  .هل، لو: أدوات بديلة حنو
حيث يعلم أن ال شفيع له حينئذ مينع محله عن حقيقة االستفهام حلصول " هل يل من شفيع"حنو : هل -

هو إبراز املتمين لكمال العناية به يف صورة املمكن الذي ال جزم  هل: والنكتة بالتمين بـ. اجلزم بانتقائه
  .بانتفائه

فأن حتدثين فإن النصب قرينة على أن لو ليست على : لو تأتيين فتحدثين، بالنصب على تقدير: حنو: لو -
واملناسب ههنا هو  ،أن، وإمنا يضمر بعد األشياء الستة رأصلها، إذ ال ينصب املضارع بعدها باإلضما

   .التمين
أحج  لّيلع": وينصب يف جوابه املضارع على إضمار أن حنو، يتل، فتعطي حكم لعلقد يتمىن ب: لعل -

  . بعد املرجو عن احلصول، ل)بالنصب"(فأزورك
مي يف دنه هو التنعمتولدا  بل تفيد معىن ،لوال وهي يف األصل ليست موضوعة للتمين -لوما - أال -هال -

  .يف املضارع ضيضوالتح ،املاضي
مأخوذة . هال وأال ولوال ولوما: وكأن احلروف املسماة حبروف التنذمي والتخصيص وهي: "يقول السكاكي

هل ولو معىن التمين . كبة مع ال وما املزيدتني مطلوبا بالتزام التركيب، التنبيه على إلزاممر. لو. منها أي هل
  .ليتك أكرمت زيدا :كان املعىن  ،امأو لوال أو لو،فإذا قيل هال أكرمت زيدا أو أال بقلب اهلاء مهزة 

متولدا منه معىن . كرمهأو لوال فكان املعىن ليتك ت. هل تكرم زيدا :متولدا منه معىن التندمي وإذا قيل 
  1."السؤال

  : األمر. ج     
ونزال  -وانزل - األمر يف لغة العرب عبارة عن استعماهلا أعين استعمال حنو لرتل:" يقول السكاكي     

هل هي موضوعة لتستعمل على  واليت من قبيلها، أن هذه الصور،"ويرى  2"وصه على سبيل االستعالء

                                                
 .427:املرجع السابق ،ص: ينظر - 1
   428  :املرجع نفسه ،ص:ينظر -2  
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وليقم  قم،:لتبادر الفهم عند االستماع حنو وهي حقيقة فيه، موضوعة لذلك، سبيل االستعالء،فاألظهر أا
على اعتبار  وااللتماس والندب، واإلباحة والتهديد، سواه من الدعاء، وتوقّف ما إىل جانب األمر، زيد،

ا القرائن من خالل هذا القول نالحظ أن املتكلم هو املسؤول على أن يعبر ما يقوله عن األمر، حيث إذ
  . اخل ...مل يتعد أن يكون دعاء أو التماسا  فشل يف أن يكون كالمه أمرا،

ال : "ويشترط يف جريان األمر على أصل معناه، أن يكون اآلمر أعلى رتبة من املأمور، يقول السكاكي     
 يورث إجياب اإلتيان على املطلوب منه ومن مث كان ،شبهة يف أن طلب املتصور على سبيل االستعالء

استتبع إجيابه وجوب الفعل حبسب جهات خمتلفة، وإال مل يستتبعه . االستعالء ممن هو أعلى رتبة من املأمور
فإذا صادفت أصل االستعمال الشرط املذكور أفادت الوجوب، وإال مل تفد غري الطلب، مث إا حينئذ تولد 

  ".حبسب قرائن األحوال ما ناسب املقام 
     :الشروط املعدة لفعل األمر

 قواعد تداولية وهي ترتبط بوضعية املتخاطبني. 
 على اآلمر أن يكون يف مرتبة أعلى من مرتبة املأمور: أن يتوفر شرط االستعالء والسلطة.  
 على اآلمر أن يكون قادرا على إصدار األمر: أن يتوفر شرط القدرة.  
 إرادة املتكلم يف إصدار األمر: اإلرادة.  
 1االقتناع أو القصد. 

  : وإذا اختل شرط من هذه الشروط املعدة لفعل األمر عدل عن املعىن األصلي إىل معان فرعية أبرزها     
  .الدعاء، وااللتماس

وذا فهو ميثل  فيصبح املتكلم أدىن رتبة من املخاطب، يف هذه احلالة خيتل شرط االستعالء،: الدعاء -    
   ." للهم اغفر وارحما":  كقولنا  إن استعملت على سبيل التضرع،"طلبا 

. افعل بدون االستعالء والتضرع فإن قيل أي حاجة إىل قوله: كقولك ملن يساويك رتبة:" االلتماس -    
بدون االستعالء مع قولك ملن يساويك رتبة قلت قد سبق أن االستعالء ال يستلزم العلو فيجوز أن يتحقق 

  2."من املساوي بل من األدىن أيضا
ومدى قدرته على القيام  املخاطب،ب رتبط هذا الغرض املتضمن يف القوليو :حديالتعجيز والت -    

حصول ذلك األمر يف  امتنع أن يكون املطلوب باألمر، إذا قلت ملن يدعي أمرا ليس يف وسعه،"بالفعل ف

                                                
 . 174:عمر بلخري ،حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية ،ص : ينظر - 1
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وتولد التعجيز  مثل بيان عجزه، وتوجه إىل مطلوب ممكن احلصول، حبكمك عليه بامتناعه، اخلارج،
  1."تحديوال
ويضرب  ويتدخل القصد لفهم صيغة األمر، ،يربط هذا املقام بني املتكلم واملخاطب :التهديد -    

 :أو وعدته على ذلك أبلغ إيعاد لعبد شتم مواله، وأنك أدبته حق التأديب، تإذا قل" السكاكي مثاال بأنك
اعرف الزم  :عونة قرينة احلال إىل حنو، واحلال ما ذكر ،وتوجه مب مامتنع أن يكون األمر بالشت اشتم موالك،

نالحظ أن األمر هو فعل كالمي أصلي، وأن ماتاله من األفعال هي وظائف . 2"د معىن التهديدلّوو الشتم،
حيث ختتلف هذه األغراض باختالف املوقف  وأغراض تواصلية جتمع بني املتكلم واملخاطب، خطابية،

   .لقولالذي تتم فيه هذه األفعال املتضمنة يف ا
وال خيتلف عن األمر من حيث شروط جريانه . 3"طلب الكف عن الفعل استعالء:"هو و: النهي. د     

  :وهي .على األصل
أن يكون على  ال تفعل، :والنهي حمذوبه حذو األمر يف أن أصل االستعمال:"يقول السكاكي يف هذا  -   

ويكون " لوجوب، وإال أفاد طلب الترك فحسبأفاد ا فإن صادف ذلك، سبيل االستعالء بالشرط املذكور،
   :والشروط املعدة إلجراء النهي على أصله هي .4بصيغة واحدة هي ال اجلازمة اليت تدخل على الفعل املضارع

  .شرط االستعالء -       
  .إلزام املخاطب به -       

غراض تواصلية فرضها السياق خرج إىل أ الالزمني إلجراء النهي على أصله، وإذا اختل أحد الشرطني     
  وااللتماس كالتهديد، والدعاء،

هي عند ، وخصوصةاملروف احلبأحد  ،ا أو معىنسهو طلب إقبال املدعو إىل الداعي ح :النداء. هـ     
وأيا لنداء البعيد حقيقة يا عبد اهللا إذا كان بعيدا عنك، أو  وتستعمل منها يا، .أ،وا أي، هيا، أيا، يا،:السكاكي 

أو بالنسبة إىل جد األمور  إله اخللق أو ملا هو مبرتلة البعيد من نائم أو ساه حتقيقا، يا :تقديرا لتبعيد نفسك حنو
   .الذي ينادى له 

وطياا معىن  والدالالت اليت تتولد من إجراء النداء كالندبة والزجر والتحسر واالستغاثة وغريها حتمل يف     
  .ه فليس هناك انفصال تام بني هذه األغراض البديلة وغرض النداء األصلي وال تبدو منقطعة عن،النداء 
ويكون ذلك عندما يستعمل املتكلم اخلرب وهو يقصد به  :خروج الطلب ال على مقتضى الظاهر. و     

  :وذلك ألغراض منها وميثل هذا عدوال عن التعبري بالطلب إىل التعبري باخلرب، الطلب،
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 أعاذك اهللا من الشبهة،" :يضرب السكاكي مثاال ويعلق عليه وهو أنه إذا قيل لك: الدعاء والتفاؤل -   
ر عنها باليت حقها أن يع ها من األمور احلاصلة،دتفاءل بلفظ املاضي بعيل". قك للتقوىفّوووعصمك من احلرية 

وذلك ما يفتح اال  ءاقوة الدع ؛ومها ،عليه نتؤثرا،  للمتلقينيفتحمل الصيغة قوتني موجهت 1."بأفعال ماضية
وأن يأيت املتكلم ويكسب  لتواصل وتوافق مع املخاطب، وقوة التفاؤل وهو ما يبعث املخاطب على االرتياح،

   .ثقته 
ل له بأن األمر حاصل فيعرب عن يوذلك بأن يناجي املتكلم نفسه، فيخ :احلرص على وقوع الطلب -    

فالطالب من أن يبلغ حرصه فيما يطلب رمبا :"يقول السكاكي .الطلب باخلرب على اعتبار حصوله يف الذهن
لكثرة ما يناجي به نفسه فيخيل إليه غري احلاصل حاصال حىت إذا حكم احلس  انتنقشت يف اخليال صورته،

  2".واستخرج له حممال آخر،خبالفه غلطة تارة 
فإذا كان املتكلم أقل ،لية يكون ذلك العتبارات خاصة بطريف العملية التواص: التأدب يف اخلطاب -   

ومثال ذلك خطاب العبد  ،درجة من السامع فمن األفضل أن يكسو خطابه بنوع من االحترام والتأدب
اعاة احترازا عن فعل األمر والتأدب يف خماطبته، ومر ،"املوىل ساعة يلّينظر إ :"ل عنه الوجهوإذا ح:"مواله

  .يثري حفيظة املتلقي مما يؤدي إىل قطع عملية التواصل ،لبينيبأسلويب األمر والنهي الط حاله ألن خماطبته 
بية معىن، وفيها جانب لهذه مجلة خربية لفظا ط". تأتيين غدا :"ففي مجلة: ترتيه املتكلم عن الكذب -    

إذ لو استعمل احلملة الطلبية باستعمال أسلوب األمر  ،لتحقيق فعل اإلتيان ،من التأدب والتودد للمخاطب
   .فإا الحتمل جانبا عاطفيا يؤثر على املتلقي فيجعله يستجيب لفعل اإلتيان ".ائتين غدا": وعلى حن

وهي أقرب من البالغة إىل الدرس التداويل ألا اهتمت باملعاين . ة ومدى خروجها عن مقتضى الظاهر
  .املقصودة

   
   :األفعال الكالمية غري املباشرة يف البالغة العربية

ماء العرب بني األفعال الكالمية املباشرة وغري املباشرة ، وهم إن مل يعرفوا املصطلح فإم عرفوا ميز العل     
  .مقتضى الظاهر، ما خرج عن مقتضى الظاهر: ما يدخل فيه ويندرج حتته، وأطلقوا عليه مصطلحات حنو

ضرب أنت تصل منه : "وقد حدد عبد القاهر اجلرجاين مفهوما واضحا لألفعال الكالمية املباشرة يف قوله
خرج : إىل الغرض بداللة اللفظ وحده، وذلك إذا قصدت أن خترب عن زيد باخلروج على احلقيقة فقلت

 3".عمرو منطلق:"وباالنطالق عن عمرو فقلت . زيد
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فهذا النوع األول من األفعال الكالمية ال يزيد يف الداللة عن املعىن احلريف الذي متنحه اللغة، أما األفعال 
فكأنه يقول شيئا ويعين . لكالمية غري املباشرة فهي ما تدل هيئتها التركيبية على معىن ال يقصده املتكلما

  : وهلا نوعان. شيئا آخر 
يتمثل يف خروج الكالم عن مقتضى الظاهر أو عن أصل املعىن احلقيقي الصريح : نوع ال يستلزمه احلوار

  .ن ما يقوله املتكلم هو ما يعنيه فعالالذي حتمله العبارة اللغوية، وهي تتمثل يف أ
وألن هناك عالقة محيمة بني املتكلم واملتلقي، فإن املتلقي يأىب أن يصف املتكلم    و: نوع يستلزمه احلوار

بالكذب، ألن عبارة تأتيين غدا حتتمل الصدق والكذب، واملتلقي حيقق فعل اإلتيان استجابة لرغبة ترتيه 
  .خاطب عن الكذبامل
  

هو ما يتمثل يف األفعال املقامية اليت يتغري الدرس األصويل جهودا بارزة يف دراسة املعاين املقامي   ويقدم
ويتمثل يف الكناية على . فيحمل معناها صورة خمتلفة عن الصورة السابقة يف كل استعمال. بتغري السياق

من خالل ما تتيحه اللغة من  ،ل للوصول إىل قصد املتكلم ياعتبار أا معىن حيمل املستمع على التأو
وضرب آخر أنت ال تصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ : "اجلرجاين تعبريية يقول عبد القاهر إمكانات

وحده لكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه يف اللغة مث جتد لذلك املعىن داللة ثانية تصل ا 
: د القدر، أو قلت طويل النجاد، أو قلت يف املرأةماكثري رهو : أو ال ترى أنك إذا قلت(...) إىل الغرض 

ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه . نؤوم الضحى، فإنكفي مجيع ذلك ال تعين من جمرد اللفظ
مث يعقل السامع من ذلك املعىن على سبيل االستدالل معىن ثانيا هو غرضك كمعرفتك من كثري  ،ظاهره

 أا مترفة خمدومة ،يف املرأةومن نؤوم الضحى  ،ن طويل النجاد أنه طويل القامةوم ،رماد القدر أنه مضياف
أنه أراد التردد يف : ؤخر أخرىتبلغين أنك تقدم رجال و: وكذلك تعلم عن قوله(...) هلا من يكفيها أمرها 

، وهي أن تقول وإذ قد عرفت هذه اجلملة فها هنا عبارة خمتصرة ،(...)أمر البيعة واختالف العزم يف الفعل 
املعىن ومعىن املعىن، تعين باملعىن املفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغري واسطة، ومبعىن املعىن أن تعقل 

معىن و املعىنـإن قول عبد القاهر اجلرجاين ب، 1"مث يفضي بك فلك املعىن إىل معىن آخر ،من اللفظ معىن
، واملعىن الذي من اللفظ على سبيل ما تواضع عليه الناطقون باللغةاملراد  عىنبني املفرقا  جيعلهو ما ،املعىن 

الذي يعد ، يقصده املتكلم وهو ما يكمن وراء املعىن األول الذي يستعمل ركيزة للوصول إىل معىن املعىن 
، درجة أعمق من الداللة حتمل املستمع على تأويل معىن العبارة اللغوية اعتمادا على املقام الذي وردت فيه 

   .والوصول بعدها إىل املعىن الذي يقصده املتكلم من إيراد ذلك املعىن األول

                                                
  203،202: ، صيف علم املعاين  دالئل اإلعجاز: عبد القاهر اجلرجاين: ينظر - 1
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ترك التصريح بذكر الشيء إىل ذكر ما يلزمه ، لينتقل من املذكور إىل :"وحيدد السكاكي الكناية بأا 
لم حني فاملتك1."فالن طويل النجاد، لينتقل منه إىل ما هو ملزومه، وهو طول القامة:املتروك، كأن تقول

عليها للعبارة،  املتواضع يستعمل الكناية فإن لكالمه معنيان؛ معىن ظاهري حريف مستفاد من الداللة احلرفية
يفرض  وومعىن خفي وهو ما يسمى مبعىن املتكلم والذي يعرب عن قصد املتكلم من إيراد العبارة اللغوية، 

 إذاا ال تعين املعىن ذاته من إف،ستعملت يف مقام املدح ا إذاالعبارة، ألن داللة طول النجاد املقام أمهيته على 
حسبما تواضع عليه العرف الفارس  قامةيربط بني طول النجاد وطول  يالذ، الفخراستعملت يف مقام 

   .اللغوي العريب
تستلزم من املتكلم عمال القدرة على استيعاب البعد التلميحي للخطاب، من خالل أا  وللتعبري الكنائي

هنيا من جهة، وفتح باب التأويل عند املرسل إليه، وتوظيف البعد الثقايف الذي يقوم على استدالل ذ
  .يف الزمان، وشاع بني الناس التعامل وفقهعكسي، أي االستدالل مبا مضى 

 
 

                                                
  .512: مفتاح العلوم، ص: السكاكي: ينظر- 1
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أيب فراس واملرسل  بني املرسل يةاستجالء التواصل إىللروميات أيب فراس احلمداين،  التحليل التداويل يهدف
كمخاطبني متخيلني، والدمستق احلاكم الرومي  إليه؛ سيف الدولة ، أمه، أخيه ، وغريهم من احلمدانيني

دى التأثري والتأثربني الشاعر الذي ينصب كمخاطب فعلي، وعالقة التواصل هذه ، تقوم على دراسة م
املختلفني ، من خالل أسلوب استعمال اللغة،وتبيان أثر هذا نفسه على رأس العملية التواصلية ، واملخاطبني 

االستعمال يف عالقته مع السياق الوجودي املتعلق باملخاطبني ، وحماولته حتسني العالقة باخلطاب من خالل 
  .الزمان واملكان  املرونة فيه، وعناصر

و استغالل السياق التأويلي الذي حيمل املخاطب على استنتاج قصد املتكلم من خالل ما ميكن أن يتضمنه  
القول ، ومدى قدرة الشاعر على إقناع متلقيه باستغالل االعتقادات املشركة واملتقامسة بني أطراف العملية 

  . التواصلية
فيه الشاعر على توجيه اخلطاب للتعبري عن قصده، الذي يهدف من وكذا السياق االجتماعي الذي يعمل 

  .ورائه إىل توجيه املتلقي إىل أجناز فعل ؛ ملنفعة خاصة بالشاعر، أو ملنفعة مشتركة بينهما
وتدفعننا خمتلف املعطيات السابقة عدم االعتماد على قصيدة واحدة ، حيث ال ميكن استجالء خصوصية 

رض استعماالا يف خمتلف القصائد، وتنوع تناول احلديث عن عناصر الزمان استعمال الضمائر إال بع
وتنوع احلجج املستعملة . واملكان العتبارات سياقية تدعو إىل إيراد احلديث عن الزمان واملكان يف اخلطاب
ر ال وعلى مستوى آخ.واختالف طاقاا احلجاجية ، من خالل تنوع اآلليات اللغوية والبالغية والتدلولية

جند يف القصيدة الواحدة أفعاال كالمية متنوعة ، ألن سياق اخلطاب ال يتغري يف نفس القصيدة، من جهة ، 
  .وثراء القصائد مبختلف السياقات اليت حتدو بنا حنو نتائج تساعد على اإلجابة على إشكال الدراسة
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  شارياتإلا: املبحث األول

 من درجات التحليل التداويل ، وهي تعتتمد أساسا على السياق االدرجة األوىلتعد اإلشاريات      
الوجودي للعالقات بني املتخاطبني ، وحاولة الشاعر إكساب خطابه املرونة ، وذلك بغرض تدعيم العالقة 

  . بينه وبني خماطبه، وفسح اال أمام هذا املخاطب للتعاطف معه
؛ وذلك إما مراعاة لعالقته احلسنة مع دأ التأدب والتخلقمب اإلستراتيجيةيستعمل املتكلم يف هذه و     

  .املرسل إليه، أو  بقصد تأسيسها معه باخلطاب
وتوزيعها وتنويعها ،ارتأينا البحث عن معامل مبدأ التأدب يف املدونة ،  تاإلشارياوقبل التفصيل يف أنواع 

، التقرب من أهله الل رومياته ا فراس كان يقصد من خحيث أننا نالحظ أنه كان حاضرا بقوة ؛ألن أب
هلا ثقلها السياسي كسيف  شخصية نإذا كا، خاصة  ني فعليني خماطب هم بوصفهموتقليص املسافة بينه وبين

  .أخيه شخصية هلا وزن عاطفي لدى الشاعر كأمه أو الدولة احلمداين، أو
  خاطب األول يف الروميات امل ديع وهو، القصائدففي خطابه لسيف الدولة جنده خياطبه بلقبه يف أغلب 

  

الذي حيمله له،  اإلكباروأول ما يطالعنا هو العالقة املتميزة بني الشاعر وسيف الدولة، وذلك التقدير و      
رغم الضغط النفسي الذي كان يعانيه يف  ،وصورة املثل األعلى اليت بقيت مسيطرة على فكر الشاعر

ت ابن عمه له عن طريق قبوله افتداءه، ورغم نربة العتاب قصائده، وهو يعود إىل معاناته من عدم إنصا
 والتأدب وه أمببدر املعاصيسميه الفكر  مل خيرج عن إطار ماه لسيف الدولة خطاببعنف يف الروميات إال أن 

يناديه بل جنده يتقرب " سيف الدولة"أو بلقبه " علي"أن الشاعر مل يتوجه يف نداءاته لسيف الدولة بامسه 
اللقب الطرفني استعمال استدعاء  مع املخاطب يف خمتلف السياقات، ملا يفه تضامنيبين لنا وهو ما بألقاب 

خالل استغالل اإلمكانات اليت تتيحها اللغة ، ومن خالل  والترابط والتماسك منمن تقوية للتواصل 
ى كفاءة الشاعر التداولية، شاهدة عل خلطاب، ذا تعد استراتيجية التضامنباتعبريها عن التقدير واالحترام 

اليت تعمل على استثمار الكفاءة اللغوية يف مستواها الداليل ، بغرض كسب سيف الدولة من خالل املرونة 
بل، سيف اهلدى، قريع العرب، امللك، أيا جسيف الدين، يا: حنو ألقابمعه باخلطاب والتودد إليه باستعمال 

  .يف قوله من قصائد متفرقة. سيدا
  ]من املتقارب [ :هففي قول

  
  1عالم اجلفاء؟ وفيم الغضب؟  أسيف اهلدى قريع العرب

                                                
  .28:ن،صالديوا: أبو فراس احلمداين : ينظر-  1 
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فتلقيبه له بسيف اهلدى يعين أنه يضعه يف املكانة املثالية اليت جتعله رمزا للهدى ، والشخص املهدي ذا     
فراس  الطرح يستبعد منه فعل مظلمة، هي االستماع للحساد واألشخاص الذين هلم مصلحة يف إبعاد أيب

عن البالط احلمداين ، والشاعر إذ يتقرب إليه ذا اللقب يريد أن يعيد اكتساب ثقة سيف الدولة فيه ، 
واليت اهتزت حني مسع بأن الشاعر ينوي مكاملة صاحب خراسان وغريه من أصحاب البلدان ألمر الفداء 

هو السيد العريب الذي يقصد ويعزز هذا التضامن مبخاطبته بقريع العرب ، وهو يعين أن سيف الدولة .
فلهذين اللقبني .لألمور العظيمة ،والنائبات، فكيف يتجاوزه ملن هو أدىن منه مرتلة ويشكو إليه أمر الفداء

من خالل متوقعهما يف مطلع .سيف الدولةقيمة تداولية تتمثل يف رغبة الشاعر يف إصالح العالقة بينه وبني 
  .القصيدة
  ]  من البسيط[  :ويف قوله

  1حىت عن ابنك تعطى الصرب يا جبل  يبكي الرجال وسيف الدين مبتسم
 اإلنسانيةيطلق عليه يف هذا البيت لقب سيف الدين وذلك الن السياق سياق تعزية ، واملعروف أن الطبيعة .

لك جند الشاعر حني يصف سيف الدولة بأنه سيف الدين وذلك حيتم =الدين يف احملن لذ إىلتكون اقرب 
  .هذا املوقف رضا بقضاء اهللا وقدره يفعليه ال

  ]  من الطويل[  :ويف قوله
   2ويفديك منا سيد بعد سيد   بقيت ابن عبد اهللا حتمى من الردى 

بقوله ابن عبد اهللا حيث عبد اهللا هو والد سيف الدولة ، يعمل أبو  األصلويف استعمال الكنية وهي باعتبار 
كسب تعاطف سيف الدولة وهي يف هذا املقام عالقة القرىب ، فراس على استدعاء عالقة تساعده على 
ملك الروم يف  بذا بسبب أن القصيدة كتبت بسبب وجود قريوالسبب يف التركيز على نوعية القرابة وه

   .يطلب إليه مفاداته به هقريب سيف الدولة فإن سدولة ، وباعتبار أيب فراسيف ال لدىاألسر 
  ]  من الطويل[  :لّها الشاعر إلبراز قصوده كقوله جمازية استغن إمكانات إضافة إىل ما تقدمه اللغة م

  3لقد أخلقت تلك الثياب فجدد   فيا ملبسي النعمى اليت جلّ قدرها
ملبس النعمة احلقيقي هو اهللا  أنسيف الدولة هو ملبسه النعمة اليت يعيش فيها يف حني  أنفهو يدعي 

على سبيل ااز وإقرارا بأنه رعاه طيلة حياته فمن املستبعد  فعلالهذا وينسب لسيف الدولة  سبحانه وتعاىل
 .األسرأن يتخلّى عنه يف حمنة 

  

                                                
  .  205:املصدر نفسه ،ص  :ينظر -1      

   .86املصدر السابق ،ص :ينظر - 2  
  .85: ص املصدر نفسه ،  :ينظر - 3
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  ]  من الطويل: [ ويف قوله
  1 وإنك للنجم الذي بك أهتدي    وإنك للموىل الذي بك أقتدي

  
مينحه نه أالنجم ، دليل على نه يقدمه عليه، ويعطيه الوالء ، وخماطبته له بأفمخاطبته له باملوىل دليل على 

إذ حيتل مكانة كبرية واحتراما مجا لدى الشاعر وعلو مكانته لديه، ويدل أيضا  .املرموقة بالنسبة إليه ةاملكان
على نظرة اإلكبار جتاه الذي احتضنه طفال ورباه على أخالق الفروسية واإلمارة وقد ينطبق هذا على 

عائد إىل االحترام الذي حيمله  كوذل رة، وذلك دف التعظيم واإلكباراملناديات اليت ال تنادي باالسم مباش
أبو فراس البن عمه ، إضافة إىل أنه عاش يف البالط زمنا طويال ، اكتسب منه أساسيات التعامل مع احلكام 

ة تأدبية ، ، لكن لو مل يكن حيمل له ودا حقيقيا ، واعترافا جبميل التربية والتنشئة والرعاية ، ملا خاطبه بنرب
   رغم شعوره

خالل إظهار الود واالهتمام  وجند أنه يف  كل خطاباته كان يتودد ملخاطبيه من.حقهالداخلي بإجحافه يف 
م، وجنده يطبق قاعدة التعفف اليت تقتضي بأن ال يفرض نفسه على املخاطب، فهو مينح مساحات خطابية 

وهو ما يعين قاعدة .مع دون ممارسة ضغط عليه، يعطي فيها للمخاطب احلق بقبول أو رفض ما يس
  .التشكيك اليت مقتضاها جعل املخاطب خيتار بنفسه

: اإلشاريات الشخصية. 1       
من خالل تأمل الروميات نالحظ أا حتفل بعنصر الذاتية ،فالشاعر انطلق من ذاته ،وذلك من      

ن دواخل نفسه األسرية، وخمتلف العواطف خالل  تعيني نفسه على رأس العملية التواصلية، وعبر ع
  .اليت جتتاحها

 ،ربضمائر احلضو وتتمثل يف ضمائر املتكلم واملخاطب، والعلة يف تسميتها: ضمائر احلضور. 1.1   
وهذا احلضور  ،2"فهو حاضر يتكلم بنفسه أو حاضر يكلمه غريه"وجود صاحبهما وقت الكالم،  هي

م واملخاطب حاضران يف سياق املوقف، أو أن املتكلم يقوم أي أن املتكل ميكن أن يكون فعليا،
وهي تنقسم  .وذا أصبحت ضمائر حضور فيخاطبه وكأنه أمامه، باستحضار املخاطب وقت الكالم،

  .، وأمساء اإلشارةبضمائر املخاطضمائر املتكلم،  إىل ثالثة أقسام،
ننطلق من أن أبا فراس  يف الروميات، وعند القيام مبهمة حتليل خمتلف طرائق استعمال الضمائر     

الذي جعله خيوض جتربة مريرة ملؤها لوعة  كتب كل القصائد األسرية، وهو يعاين ظلمات األسر،
وأصدقائه، يف أسلوب دعمه  مثل أمه وابن عمه أمري الدولة احلمدانية سيف الدولة، ؛االشتياق لألهل
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هلذا جند االستحضار أهم  .شها أمريا فارسا وغازيا منتصراوتذكّر أيامه اخلالية اليت عا ،بالعتاب واحلسرة
فقد مسحت  خاصية ميكن أن نسندها للروميات، فأبو فراس استحضر الذوات يف ذهنه وكأنه جيالسها،

اللغة للشاعر بامتالكها من خالل اكتساب السلطة باخلطاب، واستعماهلا وتضمني هذا االستعمال 
ه يتضامن مع متلقيه املقصود باخلطاب، عن طريق إشراكه يف موضوع وهذا ما جعل .لقصوده املختلفة

  .الشكوى و الشوق وأ ،واللوم ،احلديث، من خالل التوجه إليه وخماطبته بالعتاب
    

  :ضمائر املتكلم. أ   
 :ضمري املتكلم املفرد. 1.أ   

  ]الطويلمن  [ :نالحظ أن هذا الضمري ارتبط بالفخر الشخصي خاصة حنو قوله :منفصال -
  1وال دون مـايل للحـوادث بـابأنـا احلـار ال زادي بطـيء عليهـم                                   

  ]من البسيط [ :: وقوله 
  

   2ـب يف السمـاء دخاينننـاري وط                            وأنـا الـذي مـأل البسيطـة كلـها
ق اخلالن انراه يتسم باحلرية إين عقبت صدمة فر) أنا(املنفصل  ويف استعماالته األخرى للضمري     

  .وغدرهم له بعد أسره
  ] من الطويل[ : :كقوله

  
   3جيـدد لـي فـي كـل يـوم جمـدد                     ومـا أنـا إال بيـن أمـر وضـده

     م عن اليوم الذي يسبقهفهو يعرب عن انفراد يف التقلب بني األمور و تغري وجهات نظره يف كل يو     
  ]من الطويل [ :: كما قد استعمله يف وصف حاله يف املقدمة الغزلية اليت أرسل ا إىل سيف الدولة

  4ولكـن مثلـي ال يـذاع لـه سـر  بـلى أنـا مشتـاق و عنـدي لوعـة 
  

الفعل فعال ينص على يكون :" يف هذه األبيات كما يرى عبد القاهر اجلرجاين يقصد إىل أن الشاعر     
أنا كتبت يف  :ذلك أن تقول لأحد ومثاواحد، فتجعله له وتزعم أنه فاعله دون واحد آخر، أو دون كلّ 
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عي االنفراد بذلك واالستبداد به، وتزيل االشتباه فيه، وتردعلى  معىن فالن وأنا شفعت يف بابه، تريد أن تد
  1."تب فيه كما كتبتمن زعم أن ذلك كان من غريك أو أن غريك قد ك

فأبو فراس يريد أن يوقع يف نفس متلقّيه، أنه هو الوحيد الذي يهب إىل جندة القبائل القريبة من      
أنه أهم  إىلجنده يقصد  احلمدانيني، إذ يركّز على إثبات الفعل لنفسه، وكذلك فيما خيص الغزو واحلروب،

حتى يف تبيان لوعته واشتياقه ألهله، أو حريته يف  .ء مترقّبافارس، ميارس الغزو وتبعاته، كاملبيت يف العرا
ليايل األسر، جند أنه يقصر الفعل على نفسه، وأن ال أحد عاىن مثل معاناته املريرة يف نظره، هذا كلّه ليحمل 
املتلقي املقصود باخلطاب على التضامن معه ومؤازرته، يف قالب كانت األنا حاضرة فيه بقوة، وذلك 

وسنقوم برصد خمتلف استعماالته؛ من حيث االنفصال  .على التعبري عن الذات املتكلمةوتركيزه  مامهالهت
واالتصال وخمتلف العالقات النحوية اليت يقوم عليها هذا االستعمال، ومدى تعبريها وجتسيدها لقصد 

  .   الشاعر
  :متصال -

مع متصال نا يح وردقد  ؛يل على ذات الشاعرأن ضمري املتكلم املتصل الذي حيإىل  البد من اإلشارة     
وحبنا آخر ارتبط بالفعل الذي فاعله مستتر  ،ليحمل وظيفة الفاعلية ، الفعل املضارعمع  ، أوالفعل املاضي

  .ليحمل وظيفة املفعولية
والبد أن نلفت  .ويعد التعبري بضمري املتكلم أهم ميزة أسلوبية يف استعمال الضمائر يف الروميات     

  : االنتباه إىل أن استعماله جاء على وجهني
  حامال معىن املتكلم -1
 .ميزج معىن التكلم مبعىن اخلطاب فيجمع بني ضمري املتكلم وضمري اخلطاب -2
  ] من الطويل [ :والستجالء املهمات املنوطة بضمري املتكلم املتصل نورد هذا املقطع      

 
  2دمـعا من خالئقـه الكـربوأذللـت   إذا الليـل أضواين بسطـت يـد اهلـوى 
  إذا هـي أذكتـها الصبابـة والفكـر   تكـاد تضـيء النـار بيـن جـواحنـي

  رـــــإذا مت ظمآنا فال نزل القط  معلليت بالوصل، واملوت دونه،
  ذرــوأحسن، من بعض الوفاء لك، الع  حفظت وضيعت املودة بيننا

نفسه، فتحمل معىن التكلم، فيكون بداية مفعوال به للّيل، مث  فالشاعر يبدأ كالمه، بإسناد األقوال إىل     
حيمل وظيفة الفاعلية حني يتكلّم عن الدمع؛ فهو يف كلتا احلالني يعاين من وطأة الليل، ومن عبء الدمع، مث 
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لكن فعل املخاطب سليب ألن املخاطب حىت إذا رأى يسند الفعل للمخاطب على صيغة اسم الفاعل، 
وخيتمها بتقاسم ن يصله ، فهو يركّز على املفارقة بني اإلجيابية للشاعر والسلبية ملخاطبه، الشاعر ميوت ل
  . األدوار بينهما

  ]من الوافر  [ :ويف قوله     
  
  1ب ـوال يف األسر رق علي قل  فال بالشام لذّ بفي شرب  
ـّام ن  فال حتمل على قلب جريح     دب ـبه لـحوادث األي
  ؟ومثـلك يستمر عليه كذب     ؟ـوال فيـهأمثلي تقبل األق 
  ضبـيقد الدرع واإلنسان ع    جناين ما علمت ويل لسان  
  بو ـوناري وهي نارك ليس خت   وزندي وهو زندك ،ليس يكبو  
  وأصلي أصلك الزاكي وحسب    وفرعي فرعك السامي املعلّى  

من خالل كونه يشاركه يف املعارك جنبا إىل  فهو يصر على العالقة املشتركة بينه وبني سيف الدولة، وذلك
  .، وكذا وجود عالقة بني أبنائهمإىل اشتراكهما يف األصل احلمداينجنب ، ويغزو معه، إضافة 

يستعمل الشاعر ضمري املتكلم املفرد يف املناظرة اليت جرت على املستوى الشخصي بينه وبني و        
، لكن علينا أن ننطلق من أن الشاعر ال يساوي نفسه به هأنال إ فرغم أنه أسري لدى الدمستق . الدمستق

وال حيرص على املواصلة فيها بعيدا بعد  باخلطابينوي التضامن مع هذا املخاطب، ويكتفي ببناء عالقة 
املناظرة، ال يسمح له بالتضامن  وانتهاء املساحة اخلطابية، ألنه أوال وأخريا خياطب عدوه، وحىت السياق وه

  ]من الوافر[ :: في قولهف ا املخاطب،مع هذ
  

  2المـولكن الكالم على الك  وإين للصبور على الرزايا 

  على جرح قريب العهد دام  جروح ال يزلن يردن مين 

  همامـفأبصر صيغة الليث ال  تأملين الدمستق، إذ رآين

  حامي  ــبأين ذلك البطل، امل  أ تنكرين كأنك لست تدري
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ه ويشبه نفسه بالليث، ويواصل فخره بنفسه رغم احملنة اليت مير ا وهو أسري ربخر بصفنالحظ أنه يف     
  ]من الوافر [:عند الروم، إذ يقول

  

  1وأصبح ساملـا من كل ذام  أبيت مربأ مـن كـل عيب
  عليه موارد املـوت الزؤام ومن لقي الذي القيت هانت                               

  وآثـار كآثـار الغمـام   لف فيـهثنـاء طيب، ال خ
   قليل من يقوم هلم مقامـي   أين ينيوعلم فـوارس احل

أنه ، وال يساوره شعور يف هذه القصيدة بنفسه من عيب يربئتطغى يف هذه األبيات هلجة التفرد ، فهو 
جتربته باحلياة ، لثناء ، ألنه زاد من عمق ا األسر حمنة من جهة ، إال أنه كسب ا أسري ذليل ، ورغم أن

فأصبح مثاال للشجاعة إذ ال يوجد دائما الفارس الذي يضحي حبياته ، ومن مثّ حبريته ألجل سالمة أرض 
  .قومه

  :تكلم اجلمعضمري امل. 2.أ      

قيمة تداولية تتمثل يف اعتماده أساسا على مبدأ املشاركة بني طريف  حيملمنفصال فإنه  إذا ورد نرى أنه
اصلية، ألنه حيمل مشاركة بني التكلم واملخاطب قبل الكالم ، وهذا ما يسهل املهمة على العملية التو

حنن  "داللة ف.الشاعر يف استدعائه للتعبري على التضامن مع املخاطب وتوطيد العالقة بينهما باخلطاب 
داء الغرض يف أ لفظة واحدة يف تكوينها، وصيغة مستقلة بنفسها، جند أاحنن نسارع  للخريات : يف

منها، وهو التكلم مع الداللة على اجلمع، أو على تعظيم املفرد، ومل يتصل آخرها اتصاال مباشرا مبا 
من أصناف تلك اإلشاريات الشخصية للداللة على "حنن"فالضمري 2"يساعدها على ذلك الغرض 
ن صاحبه البد أن أل ضمري حضور، :يسمى ضمري املتكلم واملخاطب،" املتكلم احلاضر، انطالقا من أنه

، ولذلك يعد استعمال املرسل للضمري حنن دليل على استحضار 3"يكون حاضرا وقت النطق به 
  .وهو ما يعبر عن قصد املتكلم من اخلطاب .إن كان غائبا عن عينه حىت والطرف اآلخر
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يد عليه داللة وقوة يف الفخر وان كان يز) أنا(عن استعمال ) حنن(ال خيتلف استعمال الضمري املنفصل و     
أو لنقل مبالغة يف الوصف، فنراه حني يستعمله يبني من خالله أمهيته الكربى لقومه حبيث أصبح من األمهية 

  ] من الطويل [:يقول ؛كالساعد الذي حيمل السيف وحيارب به
  

  1ويـوشـك يـومـا أن يكـون ضـراب  بين عمنـا حنـن السـواعـد و الظبـي 
فكان هذا الضمري  األداة اجلامعة بينه وبينهم لتدل على  ،احلمدانينييف حمل الفخر بقومه وقد استعمله      

  ]من الطويل [ : :بقاء الود أرضه وعدم تغري ما يف النفوس إذ يقول
  

  2لنا الصـدر دون العـاملـني أو القـربتـوسـط عنـدنـا                       ال,وحنـن أنـاس
  

ه يف زاستعمل ضمري املتكلم للجماعة، مع الدمستق حني استف فنجد أن أبا فراس أما إذا كان متصال
حنن نطأ أرضك " :فرد عليه أبو فراس قائال" إمنا أنتم كتاب ال تعرفون احلرب:"مناظرة بينهما إذ قال له

يتكلم فراس ال بد عليه أن  امن خالل هذه املقولة نستنتج أن أب" ؟منذ ستني سنة بالسيوف أم باألقالم
لذلك جند نربة خطابية  - آنذاك–بصيغة اجلمع ألنه سيتكلم بلسان احلمدانيني وبلسان الدولة اإلسالمية 

  ]من الطويل [ :قوية إذ يقول
  

  3وحنن أسود احلرب ال نعرف احلربا؟   أتزعم يا ضخم اللغاديد، أننا  
  ومن ذا الذي ميسي ويضحي هلا تربا  فويلك من للحرب إن مل نكن هلا 
  ومن ذا يقود الشم أو يصدم القلبا؟   ومن ذا يلف اجليش من جنباته؟ 
  وجلل ضربا وجه والدك العضبا؟   وويلك من أدرى أخاك مبرعش 

  وخالك باللقان تبتدر الشعبا؟  وويلك من خلى ابن أختك موثقا 
  وإياك لـم يعصـب ـا قلبنـا عصبا؟  أتـوعـدنـا بـاحلـرب حـىت كـأننـا 

  فكنـا ا أسـدا وكنـت ـا كـلبـا   نـا احلرب من قبـل هـذه لقـد مجعت
    
إذ  ؛لها ضمري املتكلم للجمعلّوك ،فالنظرة املتعالية على الدمستق والشعور بالفوقية والتميز عليه واضحة     

. عزز موقف الشاعر بإحساسه حني خياطب الدمستق أنه خياطبه من خالل اجلماعة ال من خالل شخصه
إذ ،بل يتعلق بانتمائه ،طبعا يعود إىل طبيعة املوضوع الذي ال ميس اجلانب الشخصي لدى الشاعر وهذا
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وهي صفة مل توجد يف أي . شجاعة العرب وفروسيتهم ووضعهم بأم كتاب فقطشكّك الدمستق يف 
  .  وقت عند العرب ما مل تسبقها قوة الروح القتالية لديهم

  :املخاطب ضمائر. ب

وهذا ليضمن وجود  الشاعر عندما خياطب سيف الدولة مينحه تقدميا وإبرازا على نفسه، نأنالحظ      
بفتح ( يدعو املتكلم إىل اخلروج عن األغراض والغناء "الذي  مببدأ التخلقنفع من اخلطاب، وهو ما يسمى 

إذ ال إنسانية بدون  للمتكلم، اإلنسانيةفقد لزم أن يكون الباعث عليه حتقيق املزيد من  عن األعواض،) الغني
وال  املتكلم حىت يزيد أنس املخاطب به، إىلأن يزيد اعتبار الغري على اعتبار الذات، حيث ال تصح نسبتها 

حيصل للمخاطب هذا األنس املطلوب، حىت يشعر بأن املتكلم قد ختلص من أقواله وأفعاله مما يقصر نفعه 
ستجالء كيفية وال 1."األعواضو أقصر نفعا من األغراضالشيء  هغريه علما بأن إىلعلى نفسه وال يتعداه 

  .استعماله نعرض تناوله منحيث االنفصال واالتصال، والعالقات النحوية القائمة عليها

  

بل  يف السياق عند اإلحالة على املرجع فقط، ضمري املخاطب ال يقف استعمال فمن ناحية االنفصال    
أن املشاركني يف اخلطاب يعتربون أنفسهم ذوي عالقة  وهو يل،يتجاوز ذلك ليصبح دليال على غرض تداو

 والقرابة، القيم املشتركة،:" وميكن تعريف العالقة احلميمة بأا التعابري عن،  محيمة من الناحية االجتماعية
، ويف الروميات، يعد من األساسيات القول بأن 2"وتكرار التواصل واملوقع الوظيفي، واجلنسية، واجلنس،

ا فراس كانت جتمعه عالقة قرابة باملخاطبني يف قصائده، إذ جيتمع معهم يف األصل املشترك، وحىت يف أب
  .   املوقع الوظيفي وهو ما يتعلق بقدرته على قيادة املعارك، وحتمل املسؤولية وتولّي املراكز احلساسة

 :ياقات االستعطاف كقولهاملدح الذي كان متضمنا يف سمعىن ورد ضمري املخاطب املنفصل يف وقد    
  ]الوافرمن [
  

  3مـع اخلـطـب املـلـم عـلي خـطب دافـع كـل خـطـب                وأنت،  وأنـت
  ]من املتقارب [ :و قوله     
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   1وأنـت العـطـوف وأنـت احلــدب وأنـت الكـريـم وأنـت العـليـم                             
       

بصنعه يف صورة مثالية حيث أنه دافع اخلطوب واملتصف بالصفات  )سيف الدولة(آلخردحه لمبفهو      
ومما حيسن ذلك ويكثر الوعد والضمان  (..)تقدمي احملدث عنه ، يقتضي تأكيد اخلرب وحتقيقه له، :"ف النبيلة

يف متام الوعد وذلك من شأن من يعترضه الشك  .أنا أقوم ذا األمر ،أنا أعطيك، أنا أكفيك: كقول الرجل
أنت تعطي اجلزيل، أنت : وكذلك يكثر يف املدح كقولك .ويف الوفاء به، إنه من أحوج شيء إىل التأكيد

فالشاعر يتقرب من سيف الدولة من خالل قصره لصفات  ،2"تقرى يف احملل أنت جتود حني ال جيود أحد
ويتعجب من رد فعله  ذه الصفات فيه،وحتقيق ه الكرم، والعلم بدقائق األمور، والعطف،: هي نبيلة عليه،

 ربطها بسياق العتاب العنيف وذلك ليحقق التكافؤ بني  لذلك جنده ي وعدم اإلسراع يف دفع الفداء، 
وهي أنه  ،لكنهما تتكامالن لتحققا غاية الشاعر ،اللتني يظهر أما متناقضتان ؛بينة املدح و بينة العتاب   
أنه يبقيه يف إطار الصورة املثالية اليت ارتسمت يف شخصيته منذ  ، إالعليهتأنيبه لسيف  الدولة وعتبه  مرغ

والتقرب إليه قبل االهتمام بعرض ما  ،، وهذا حيمل قيمة تداولية تتمثل يف تقدمي املخاطب باملدحصغره
إذ صلة يف بنيه املدح االصورة أبدا بل هي اليت تفرض عليه املو هذه ال تفارقه حيث.تعانيه ذات الشاعر

  ]من الطويل[ :يقول
 

    3وإنك للنـجـم، الـذي بـك أهتـديوإنك للمـوىل، الـذي بـك أقتـدي                              
  مشـيت إليهـا فـوق أعنـاق حســدي   وأنـت الـذي بلغـتين كـل رتـبـة                               

  لقـد أخـلقـت تـلك الثيـاب فجـدد                              فيـا ملبسـي النعمـى التـي جـل قـدرها   
  د؟  روفيـك شـربت املـوت غـري مصـألـم تـر أنـي فيـك صـافحـت حـدها                                

ال الدولة من خالل جعله أعلى رتبة منه، من ناحية كونه قدوة ومثا ففهو يسند القيام باألفعال لسي    
حيتذى، ومن ناحية كونه مهما إىل درجة تشبيهه بالنجم الذي يهتدى به يف  الصحراء، ويشيد بفضله عليه 

 أنالذي يقتضي من املتكلم " هام يتمثل يف مبدأ اإلخالص وتغليبه على حساده، وهو يشري إىل مبدأ تداويل
تكلم وال حط حلقوقه فال حيط يقدم حقوق املخاطب على حقوقه وليس يف هذا التقدمي حط من مكانة امل

، إذ نالحظ أن أبا فراس أقبل على خماطبه باملدح الذي يعد يف هذا السياق 4"هذا التقدمي من قدر املتكلم
سيف الدولة باملدح والتقدمي وهو صاحب  تقدميا حلق املخاطب ولو من جانب ضيق، يتمثل يف أحقية

  .تمام به دونا عن بين عمومته احلمدانينيالفضل على أيب  فراس، من خالل رعايته له وااله
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نالحظ أنه أول ما ورد استعمال ضمري املخاطب املتصل كان يأيت بعد ذكر الشاعر  ويف وروده متصال
حىت وهو مأسور  ،ريالذي مل ينل من عزة هذا األس'' خرآلا''يأيت ذكر هذا  لنفسه ومدحها باالعتداد ا، مث

  ] فرمن الوا [ :أمل القولنتل ،عنده
  1بأين ذلك البطل احملامي   أتنكرين كأنك لست تدري  

  تركتك غري متصل النظام   وأين إذ نزلت على دلوك،
  حتلل عقد رأيك يف املقام   و ملا أن عقدت صليب رأيي 
  فأعجلك الطعان عن الكالم   وكنت ترى األناة، وتدعيها،

  ك طيب النوم حام نيمحى جف  وبت مؤرقا، من غري سقم،
  برأي الكهل، إقدام الغالم    أرضى الفىت ما مل يكمل،وال

 .ال يفعل شيئا سليب'' اآلخر''ولية وكأن فعتركه على امل الدمستق، إذا نزل إىل احلرب مع راسفأبو ف     
، وكنت ترى األناة، وتدعيها ،حتلل عقد رأيك، وبت مؤرقا :مثل ورغم تكاثر األفعال اليت يقوم ا األخر

جناز بل اكتفت، بالتقرير، وهي إ ليف الوقت احلايل ألا مل تكن أفعا غري جمدية ا للماضي تصبحلكن بنسبته
  .على كثرا إال أنه ال تأثري هلا على الشاعر

جند االستعمال الذي اليرجو منه الشاعر احملافظة على العالقة مبخاطبه ، ألنه آسره ، ومن ناحية أخرى 
يف سياق املناظرة ، الذي يفرض تيقّظا يف دفاع كل طرف عن أقواله وإثبات  ولورود القصائد املوجهة إليه

  ]من الوافر [ :يقول.نقاط القوة ، واليت تظهر باللهجة اجلريئة أمام املخاطب والعمل على استصغاره
  

     2فأعجلك الطعان عن الكالمعيها                                دوكنت ترى األناة وت
  طيب النوم حام جفنيكمحى   ا، من كل سقم،وبث مؤرق

  ،يف مقابل إنكار وجود اآلخر وإنكار جدوى أفعاله وقيمتها ،فهذه نظرة مقابلة لنظرة الفخر بالذات
ي أن تفوهو ال يك. م بالفوقية وعزة النفسستاملتصلة بتعبري ا" أنت"ويف نص آخر جنده خياطب اآلخر بـ 

  ]من الطويل [ :و، بل يضيف إليه أخاه وأباه وابن أخته يف قولهقوم الشاعر ذا العد عإيقا يذكر
  3وجلل ضربا وجه والدك العضبا؟  وويلك من أردى أخاك مبرعش

  وخالك باللقان تبتدر الشعبا؟  وويلك من خلى ابن أختك موثقا
  وإياك مل يعصب ا قلبنا عصبا؟  أتوعدنا باحلرب حىت كأننا

  كنا ا أسدا وكنت ا كلباف  لقد مجعتنا احلرب من قبل هذه
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ويساعده ضمري املخاطب للجمع باستغالل داللتها  ،سلسلة اخلطابات املتوالية باألسئلةإىل ألجي هوف     
على اجلماعة وخماطبته باملفرد ، مما يعزز موقفه أمامه ، ذلك باستحضاره لقومه أثناء اخلطاب، واستمداد 

  .ل أن ال يترك جماال للدمستق للكالمحيث حياو القوة من هذا االستحضار،  
  ]من الطويل [:يف قوله.إذ يذكر له أقاربه من الروم وإيقاع قوم الشاعر م 
  

  1وسل آل برداليس أعظمكم خطبا  فسل بردسا عنا أخاك وصهره،
  وسل سبطه البطريق أثبتكم قلبا  وسل قرقواسا والشميشق صهره، 

  اهلند عزهم با بنا ببيض  وسل صيدكم آل املالين إننا
  الغلباوسل آل منوال اجلحاجحة   وسل آل رام وآل بلنطس، 

  وسل باملنسطرياطس الروم والعربا  وسل بالربطسيس العساكر كلها
  وأسد الشرى املألى وإن مجدت رعبا  أمل تفنهم قتال وأسرا سيوفنا

علوم أن بعد املعلومات السابقة أن إذا امل ،مفعوال به جنده يطرح تساؤال جيعل الدمستقآخر استعمال ويف 
  ]من الطويل [:الدمستق وقومه قد هزموا حبد السيف وليس بأقالم العرب يف قوله

     

  2وأسد الشرى قدنا إليك أم الكتبا؟  بأقالمنا أجحرت أم بسيوفنا؟
  كما انتفق الريبوع يلتثم التربا  تركناك يف بطن الفالة جتوا

  لقد أوسعتك النفس يابن استها كذبا  الوغىتفاخرنا بالطعن والضرب يف 
  

  ]من الطويل [: :مة خيتم القصيدة باخلطاب باجلمع يف قولهوهو إذ يعمم الصورة السلبية على الروم عا     
  أقلكم خريا، وأكثركم عجبا  وجدت أباك العلج ملا خربته

  

وإذ . قل الروم خريا وأكثرهم عجبافهو يأخذ صورة أيب الدمستق ويتدىن به إىل أسفل درك إذ جيعله أ     
  .الرومي تمعهو أبو الدمستق فإنه يورث هذه الصفة البنه ليكون يف أسفل درك يف ا

      
داللة على  ، جند )نتمأ(استعماله لضمري املخاطب للجماعة  يف  أما   :ضمري املخاطب للجماعة - 2.ب

دفع يستا أن سيف الدولة كان نوم، وقد سبق معيف عدم افتدائه إذ يقارم بالر تواطؤ كل احلمدانيني
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ومل تكن املسألة كما رآها أبو فراس من عني  ،اجليش الروماين تماهجوباألسرى الروم الذين عنده خطر 
  ]من الطويل [:يف قوله.ذاتية شخصية ضيقة 

 
  1؟وأنتم على أسراكم غري عود   عودا  يبأأضحوا على أسراهم 

يستغرب إمهال أهله له يف مقابل اهتمام ، يف االهتمام بأمر األسرى ، حيث بإنه يقارن بني الروم والعر
  .الروم بأسريهم 

  ]من الطويل [: :ويف قوله
  2؟إذا فلّ منه مضرب وذباب  بين عمنا ما يصنع السيف يف الوغى

  شداد على غري اهلوان صالب   بين عمنا ال تنكروا احلق إننا 
  وشك يوما أن يكون ضراب وي  بين عمنا حنن السواعد والظىب 

  حريون أن يقضى هلم ويهابوا  وأن رجاال ما ابنكم كابن أختهم 
  أبيتم بين أعمامنا وأجابوا؟   فعن أي عذر إن دعوا ودعيتم 

أمهيتهم  ويصر علىلبين عمهم احلمدانيني الطلقاء،  األسرىيهدف يف هذه األبيات إىل تبيان أمهية    
وهو يصبو من هم قرارا فيما خيص عملية االفتداء ، مث يفرد اخلطاب لسيف الدولة بالنسبة هلم وضرورة اختاذ

فارسا، ويقارن هذه  صار أن إىلورباه  أنشأهمن  انه هو أساسعلى "ابنكم: "تذكريه بعالقته به يف إىلخالله 
البنوة أقوى يف حني ئه ،رغم أن عالقة افتدا بأمرالرومي حباكم الروم وهو الذي اهتم  األسريالعالقة بعالقة 

أن سيف الدولة مل يكلف نفسه التفكري يف هذا األمر ألنه من ناحية إستراتيجية يريد استدفاع خطر الروم 
  بأسراهم الذين عنده

و هي نتيجة سلبية  ،عذابالعاناة وامل أن ذات الشاعر هي اليت نالت ياإن هاتني الداللتني تتضافران لتبد      
          .توحي بالسرب اجليد لألحداثملقدمات كانت كلها ا

       
  : أمساء اإلشارة. ج 

سبق معنا أن بيننا أن أمساء اإلشارة تصنف ضمن ضمائر احلضور وذلك ألا حتيل على حاضر يف      
فنجد أنه يشري به إىل احلساد الذين ظهروا ، كما تدل على استحضار الذوات أثناء اخلطاب ، وقت الكالم
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وبإشارته إىل الناس إشارة على أم  ،قدمي دخانوه بعد أن كان له معهم وو ،ا أسرمبعد على حقيقتهم
  ]من الطويل[ :يقول ،كثريون

   
  1ذئابا على أجسادهن ثياب  وقد صار هذا الناس إال أقلهم

دث يف فصورة احلساد التفارقه ، وهذا يدفع بنا إىل قيمة تداولية تتمثل يف وعي أيب فراس باخلفايا اليت حت
بالط الدولة احلمدانية، ويدرك خطر احلساد الذين يعملون على التأثري يف موقف سيف الدولة جتاه ابن 

  .عمه
  ]من البسيط[ :القصيدة بقوله خيتم يف تعزيته لسيف الدولة عن زوجته اليت هي أخت أيب فراس 

                      
  2األهلني والولد يفديك بالنفس و  هذا األسري املبقّى، ال فداء له

ر سيف الدولة كّيذ ،فبعد أن أمت واجب العزاء وضرورة الرفوف إىل جانب سيف الدولة يف هذه احملنة     
  .، بعد انتهاء اخلطابيبقى حاضرا يف ذهن األمري أمر وهذا ،رسببقائه يف األ

ها ب اجليوش حنو حلب وتأهوقد استعمل اسم اإلشارة املفرد الدال على املؤنث ليشري به إىل سرعة سري     
. يدل على كثرا ال على أا جيش واحد) بصيغة اجلمع(فهو باإلحالة على اجليوش . حملاربة سيف الدولة

ويبني جدية املوضوع الذي ،يان أمهية وخطورة هذا الوضعتبوهذه دعوة إىل شحذ مهة اجليش احلمداين و
  ]من البسيط[ :يف قوله .ينقله لسيف الدولة

    
  

  3حمفوفة بالكفر والصلبان  هذي اجليوش جتيش حنو بالدكم
  

فهو يدل على عدم االكثرات  ،على قلة استعمال الغائب إال أن له داللة هامة: يابالغضمائر. 2.1     
  ]من الوافر [ :إذ يقول ،بوجود هذا املناظر العدو أمام الشاعر

  
  4فأبصر صيغة الليث، اهلمام  تأملين الدمستق، إذ رآين،

    .فهو ذا يعلن نفسه فائزا يف املناظرة
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 وجنده يف قصيدة يبعث ا ألخيه أيب اهليجاء حرب بن سعيد بعدما حلقه من اجلزع بعد أسر أيب فراس،
  ]من الطويل [ :يقول فيها

  
  1بعدي من الصرب آئب  أخيأآب   كرى أخي أذاقدمعا  أخيأأبقى 

  لما الح راكب يسائل عين ك  بنفسي وان مل يرض نفسي لراكب 
  يقلقله هم من الشوق ناصب  قريح جماري الدمع مستلب الكرى 

  املقارب ؟  وأينوأين له مثل   أخي ال يذقين اهللا فقدان مثله
  ما يعد املناسب أدىن فأصبح  جتاوزت القرىب املودة بيننا
  ناء عن اهلم عازب أخيوألنّ   أال ليتين محلت مهّي ومهّه 

م عن أخيه باستعمال ضمري الغائب رغم أن القصيدة موجهة ألخيه وذلك لغاية أن يبني نالحظ أنه يتكل
وهذه األبعاد . لآلخرين أن عالقته مع أخيه حىت يف بعدمها مل تتغري من حيث أن أبعادها بقيت حاضرة

ء ألن أخاه وأن هذه العالقة ليس هلا دخل بطلب الفدا. متمثلة يف أن أبا اهليجاء جزع عندما أسر أبو فراس
 .يف هذا األمرال بد له 

  : ت ضمري الغائب الحظنا أا تستعمل على شقني ماالعند استقرائنا الستع: ضمري الغائب. أ   
يف استعماهلا مع احلساد والذين ميثتلون ذوات معيقة له يف موقع حساس بالنسبة إليه، وهو بالط سيف  -

  .الدولة
  .يف حتديثه عند الرومخر يستعمل ضمري الغائب والشق اآل -

  ]كاملمن ال  [ :إىل تغييب األمر بقصد من الشاعر ففي قولهب ويهدف بناء اخلطاب على ضمري الغائ 
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لكنهم مجاعة غري معروفة ومبهمة  ،حيث يدور حديثه يف هذه األبيات على عصبة من احلمدانيني     
يسيئون، حاربوا، ضاربوا، : د هلم دور الفاعلية يف قولهفهو يسن للمتلقي، لكن ما حيضر هو فعلهم، 

ويربط وجودهم بوجوده، يف أم ال ميكنهم  فعل شيء إالّ بوجوده، وذلك من خالل مقا     .يودون
وان ضاربوا كنت املهندا واليدا،  ولو غبت  وان حاربوا كنت اجلن امامهم، :بلة أفعاهلم بأفعاله يف قوله

فهو إىل أنه يرد اإلساءة إحسانا، فهو يقصد إىل أنه يرد اإلساءة إحسانا، وهذا  تركتهم سدى،  عن امر
  .بفضل أخالق الفارس العريب اليت يعيش ا

هذا كله يف عتابه لسيف الدولة عن تأخره بافتدائه، لكنه يرمي إىل أن احلساد املتواجدين يف بالط      
إىل  -ولو ضمنيا-دولة على الشاعر، فهم يدعونه سيف الدولة يف حلب هم وراء إيغال صدر سيف ال

  .نسيان أمره، وهذا عائد إىل وجود أسباب وخالفات شخصية بينه وبينهم قبل أسره
  

    ]من الوافر [ :ويف قوله
  

  1تباري بالعثانني الضخام   وتكنفه بطارقة تيوس  
  فىت منهم يسري بال حزام   هلم خلق احلمري فلست تلقى  

  وأي العيب يوجد يف احلسام    ب وأعجزم يريغون العيو 
  

من خالل استعظام وويل األمر الذي يليه،وجنده يف خطاب تعزية  ويظهر استعماله: ضمري الفصل -
  ]من الطويل [ : :سيف الدولة يف أخته يف قوله

  
  2منها اجلفون فما تسخو على أحد   ضنت مبا ملكت  الرزية إنهي  

  .ت سيف الدولة،ويهول الرزية فتعم اجلميعيستعظم أمر وفاة أخفهو 
 : :ويستعمل ضمري الفصل كذلك يف سياق الفخر يف خوض املعارك املستحيلة وركوب الصعاب ففي قوله

  ]من الطويل [
  

   3فلم ميت االنسان ما حيي الذكر   هو املوت فاختر ما عال لك ذكره   
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أن ميوت يف حرب أو نزال ليحيا ذكره وهذا لكن عليه  فهو يشري إىل أن كل إنسان مصريه املوت، 
  .أمر عظيم اليتاح لعامة الناس

فالشاعر يصفهم بصفة الغائب على أساس أم ال يهمون املتلقي، الذي يدين باإلسالم، وهو يقوم 
  .باستحضار املتلقي املفترض واملقصود من طرفه، ويغيب الذين يناظرونه وهم البطارقة

ظهر فائدا التداولية يف إمكان االستشهاد ا يف يف كل زمان ومكان، على وت: اإلحالة املطلقة -
  .اعتبار أن ال عالقة تربطها بزمان أو مكان التلفظ، لذلك ميكن أنت تذهب مذهب األمثال واحلكم

  ]من الطويل [: ففي القصيدة اليت مطلعها 
  
  

  1أما للهوى ي عليك وال أمر   أراك عصي الدمع شيمتك الصرب 
من  [: واليت يبعث ا إىل سيف الدولة مبقدمة غزلية طويلة ، نلمس الكثري من اإلحاالت املطلقة كقوله

  ]الطويل
  

  

  2ويف الليلة الظلماء يفتقد البدر   سيذكرين قومي إذا جد جدهم   
  

       

ميكن أن ترتبط بأي زمان ويف الليلة الظلماء يفتقد البدر، فهذه مقولة : والشاهد يف هذا البيت يف قوله     
 .أو مكان، وال يقتصر استعماهلا على الزمن الذي عاش فيه أبو فراس فقط، بل تتجاوزه إىل أزمان بعده

وتظهر أمهية تداولية من استعمال اإلحالة املطلقة، وهي تكمنم يف مراعاة املتلقي وذلك من خالل ختفيف 
صود بالقصيدة فسحة من التأمل، تعمل إىل دفعه إىل إعمال حدة العتاب، فالقول املطلق مينح املتلقي املق

الذهن فيما قال الشاعر، منحه استراحة من الضغط الذي عاناه من قبله، واستعمال اإلحالة املطلقة يدلّ 
  .على كيفية استثمار الكفاءة التداولية اليت ميلكها الشاعر

   ]من الطويل [ :وقوله
  

  3وما كان يغلو الترب لو نفق الصفر  هولو سد غريي ما سددت اكتفوا ب 
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ويستعرض حكمته وخربته باحلياة من خالل الزيادة يف إطالق األمثال السائرة، وجنده هنا يستشهد بأنّ      
أي لو قلّ وجود الذهب،  وهو صاحل للتمثيل  الذهب ال ميكن أن يغلو أبدا لو نفق الذهب، الترب وهو ماء 

  .به يف كل زمان ومكان
   ]من الطويل [ :ولهويف ق

  
  

  1 ومن خطب احلسناء مل يغلها املهر    ون علينا يف املعايل نفوسنا   
ويف خطابه ألخيه أيب اهليجاء حرب بن سعيد يستعمل اإلحاالت املطلقة اليت تدل يف سياق دعوة أخيه      

   ]ن الطويلم [ :إىل الصرب واالبتعاد عن اجلزع، وضرورة حتمل حوادث الدهر، حيث يقول 
  
  2وللناس فيما يعشقون مذاهب     ومن مذهيب حب الديار ألهلها   

      
وتتمثل يف استعمال األلفاظ الدالة على الزمن ، لكن هذا االستعمال خاضع ملا يقصده : ت الزمانيةياشاراإل

درك داللته إال الشاعر،وال جند أن هذه اإلشاريات تدل على زمن معني بل هو مبهم، ال ميكن للقاريء أن ي
   ]من الطويل [:فيه، ففي قولهت مبعرفة السياق الذي ورد

   
  3وأذللت دمعا من خالئقه الكرب  إذا الليل أضواين بسطت يد اهلوى

من  [: :وقولهإنه ليل مظلم وطويل ، ليل أسري متشوق ألهله الذين أمهلوه أ ومل يعد يهمهم السؤال عنه ، 
  ]الطويل

  4 أرى كل شيء غريهن يزول  ومهوأسر أقاسيه وليل جن 
فكل شيء يزول إال عبء هذا الليل الذي ال .فاقهاآوزمان الليل هو الزمن الذي تزيد فيه األفكار وتتسع 

  .ينجلي ألن الشاعر يقضيه ساهرا ينتظر الفتداء الذي ال يأيت
   ]من السريع [: :كقولهو
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  1حبائيب فيك وأحبايب   ما أغفل عمايبيا ليل 
  ناء،  على مضجعه نايب  ام الناس عن موجع يا ليل ن

   ]من الطويل [: :وقولهجند أنه يرى نفسه وحيدا يقاسي آالم هذا الليل ،
  وال خطرت منك اهلموم ببال  معاذ اهلوى ما ذقت طارقة النوى

يين يف خطابه للحمامة ، جنده ينأى عن الشكوى للبشر ، ويشخص من الطبيعة خملوقا يعبر له عن أمله ، وب
  .هلا مدى صعوبة األفكار اليت تطرق بالليل

حتيل األيام على املستقبل غالبا وهي منرية حتمل دفعة اجيابية للشاعر فهي اليت لن متنح هلم مثله إذ : األيام
   ]من الطويل [: :يقول

  
  2طويل جناد السيف رحب املقلد  مىت ختلف األيام مثلي لكم فىت  

عن الواقع السيء الذي يعيشه الشاعر يف ظل ميش  عن بالد الروم احلديثميثل احلديث : بالد الروم -
من  [: :ولعلنا نلحظ بداية ذكر بالد الروم من خرشنة وهي القلعة اليت أسر ا أوال يف قوله. ذويه له
   ]الكامل

    
  3فلكم أحطت ا مغريا  إن زرت خرشنة أسريا

   ]من املنسرح [: :وقوله على لسان أمه
   

  4أسد شرى يف القيود أرجلها  من رأى يل حبصن خرشنة يا 
فمن عادة الروم إذا أسروا ذا مكانة أبقوه يف خرشنة زمنا وبعد أن ييأسوا من عدم مفاداته من طرف أهله 
ينقلونه إىل القسنطنطينية ،وفهم املخاطب ألمهية ذكر هذا املكان واإلحالة عليه يتوقّف على علمه السابق 

يف اإلطار الزمكاين الذي ينتمي إليه الشاعر وحاله اليت ميرا  ويعبر عن مرحلة حساسة بأمهية خرشنة 
تتأسس عليها حياة الشاعر وثقته اليت ستهتز،ألنه ترقب أهله للمبادرة بافتدائه لكن شيئا من ذلك مل حيدث، 

من  [: :كقوله على لسان أمه: حيث عبر عن بالد الروم بعدة تعابري من بينها. بل مت نقله إىل القسطنطينية
  ]املنسرح
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  1دون لقاء احلبيب أطوهلا  يا من رأى يل الدروب شاخمة
    ]من الطويل [:وقوله

  2خليجان والدرب االشم وألس  يننا بوما كنت أخشى أن أجيب و
مرحلة  بأمهية خرشنة يف اإلطار الزمكاين الذي ينتمي إليه الشاعر وحاله اليت ميرا  ويعبر عن: وقوله

حساسة تتأسس عليها حياة الشاعر وثقته اليت ستهتز،ألنه ترقب أهله للمبادرة بافتدائه لكن شيئا من ذلك 
    كقوله على لسان: حيث عبر عن بالد الروم بعدة تعابري من بينها. مل حيدث، بل مت نقله إىل القسطنطينية

    ]من الطويل [:: وقوله :
  

  3وللبحر حويل زخرة وعباب  فكيف وفيما بيننا ملك قيصر
 

. يعرب عن البعد الكبري الذي يعيشه بني بالد الروم وبالد احلمدانيني ورغم أن البعد املادي ليس كـبريا فهو 
وذلك ما يؤثر يف التعبري عـن بـالد   . إال أنه يستغله للتعبري عن البعد الذي تسبب يف قومه بإمهال االفتداء

  .شام شاخمة وبأن البحر له خرة وعباب حول انفراد الشاعربأن الدروب بينها وبني ال. الروم
  : شاريات املكانيةإلا

وهي عناصر إشارية إىل أماكن يعتمد استعماهلا وتفسريها على معرفة مكان املتكلم وقت التكلم، أو على 
  .مكان آخر معروف للسامع أو املخاطب

خلطاب، وهذا ما يعطي اإلشاريات املكانية وال ميكن للمتكلم أن يتخلّى عن املكان عند تلفّظه با    
بتحديد املواقع باالنتساب إىل نقاط مرجعية يف احلدث " مشروعية إسهامها يف اخلطاب، فنجد أا ختتص

الكالمي، وتقاس أمهية التحديد املكاين بشكل عام انطالقا من احلقيقة القائلة بأن هناك طريقتان رئيستان 
 4"ما بالتسمية أو الوصف من جهة أوىل أو بتحديد أماكنها من جهة أخرى إ: لإلشارة إىل األشياء مها

: املذكورة يف الروميات يف أمساء االماكن اليت عاش ا الشاعر الفترة اليت تسبق االسر وهي األماكنتتمثل و
ملكان وعند احلديث عن ا .خرشنةبالد الروم، : الشام، حلب، منبج واسم املكان الذي ارتبط به أسره وهو

 ايف الشعر فإننا جند اهتمام الشعراء باملكان،حيث ميثل يف عني الشاعر منظرا جديدا، ويف نفسه إحساس
، ا ناجتا عن الشوق والغربة النامجة عن البعد عن ذلك املكان الذي كان مسرح أحداث حياة الشاعرمتميز

ها والوعي بأمهيتها إال بالعودة إىل ال ميكن فهم ،شخصية داللةفيتحول املكان من داللته اجلغرافية إىل 
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السياق الذى وردت فيه، واملتمثل يف حياة الشاعر وما اعتراها من ظروف، فرضت أمهيتها يف استعمال 
  .ه من إيرادهالداللة السياقية للمكان، لتوضيح مقصود

منبج، لكنها متثل الشام املكان الذي ينتمي إليه حكم احلمدانيني فهي تضم حلب و: ذكره للشام. 1   
ترتبط أكثر يف القصائد مبايقارب فكرة الطلل وذلك عائد إىل أن أغلب ذكرها كان يف مطالع القصائد  

    ]من املتقارب [:لة اليت ال ميكن نسياا يف قولهوارتباطه بالذكرى اجلمي
  1سريبأيب قلبك الطريق األ  قل ملن حل بالشام طليقا

     ]من البسيط[: :سريها ويقرا بوجوده يف األويذكر الشام عندما يتذكر األحبة ف
  2قلل الدروب وشاطئا جيحان  م وبينناآأبكي األحبة بالش

  ]  من الوافر:[  :بالفداء إذ يقولاحلمدانيون لكنه يرى أن أسره لن يطول وسيهب له 
  3حبيب بات ممنوع املنام  يعز على األحبة بالشآم

  ]  من الكامل:[  :ويتأثر بوحدة أمه من بعده فيقول
  4بات بأيدي العدى معلّلها  عليلة بالشآم مفردة

سر وأثناءه يظهر من أنه مكان عاش فيه الشاعر فترة معينة قبل األ" الشام"إن اجلانب التداويل يف متفصل 
  فالقارئ إذا مل يعرف السياق الذي قيلت فيه القصائد لن يدرك مدى تأثر الشاعر باالبتعاد عن الشام

طوال سر ،وحىت ه من احلساد تقتضي منه املكان الذي يوجدون فيه، فهو قد عاىن منهم قبل األإن معانات
  ]  من الوافر:[ : يقول -يف نظره–فقد أوغلوا عليه صدر سيف الدولة  فترة أسره

  5وال يف األسر رق علي قلب  فال بالشام لذ بقي شرب
هلا له داللة سياسية ،كقوله عندما امه  متثل حلب عاصمة احلمدانيني لذلك يكون ذكره: حلب. 2   

  ]  من املتقارب:[  :سيف الدولة مبكاثبه صاحب خرسان ومطالبته بدفع الفداء
  6عالي فقد عرفتها حلب  وإن خراسان إن أنكرت

إنه يدافع عن نفسه من خالل ذكره للمكان وال ميكن فهم املعىن السياسي خلرسان وحلب إال بربطهما 
  يل فيها البيت وبسبب القولبالفترة اليت ق

  ]  من الكامل:[  :ويعتز باالنتماء للحمدانيني وبأصله العريق منهم إذ يقول

                                                
  .152: ،ص الديوان: أبو فراس احلمداين  : ينظر -1

  303:،ص املصدر نفسه : ينظر- 2
  275 :،ص املصدر نفسه : ينظر- 3
  .241:،ص املصدر نفسه : ينظر- 4
  .31:،ص السابقاملصدر  : ينظر- 5
  .29: ،صنفسهاملصدر : ينظر -  6 
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  1وعزي واملفخر  ففي حلب عديت 
متثل منبج املنطقة اليت واله عليها سيف الدولة وهو ابن السنة عشر عاما لقد عاش فيها سنني : منبج. 3   

  ]  من الكامل:[ : اهله وأمه خاصة يف قوله فروسته وعاش فيها فترة استقرار مع
  2ه أنفس ما أدخر  ويف منبج من رضا

  ]  من الكامل:[ وقوله يف قصيدة أخرى
  

  3ما خفت أسباب املنية  لوال العجوز مبنبج 
  ]  من الكامل:[ وقوله

  
  4هباحلزن من بعدي حري  أمست مبنبج حرة

  من الكامل: وقوله
  5هحتييف كل غادية   الزال يطرق منبجا

 ]  من الطويل:[  ني على أسره يقولوبعد مرور عام
  

  6من الناس حمزونا وال متصنعا  أقمت بأرض الروم عامني ال أرى 
  

   ]  من الطويل:[  :مطية لتذكر املاضي وأجماده إذ يقول" اليوم"مث يتخذ من 
  7دجكأن قلوب الناس يل قلب وا  ومل أر مثلي اليوم أكثر حاسدا 

  يتعرض للحسد وهو يف االسر إذ يتطلب احلسد وقوع أمر حممود يتطلب عنصر احلسدفال يعقل أن 
   ]  من الطويل:[  وقوله

  8وحظ لنفسي اليوم وهو هلم غدا   عال هلم لو أنصفوا يف مجاهلام

                                                
  .153: ،ص املصدر نفسه:  ينظر- 1
  .نفسها ،ص نفسهاملصدر :  ينظر-  2 

  .317: ،ص املصدر نفسه:  ينظر- 3
  .نفسها ،ص املصدر نفسه:  ينظر- 4
  .318 :،ص املصدر نفسه:  ينظر-5
  .183 :،ص فسهاملصدر ن:  ينظر-6
  .87 :،ص الديوان: أبو فراس احلمداين : ينظر  -7
  .90: ،ص املصدر نفسه:  نظري-8
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  ]  من الطويل:[ : ويزيد من تأزم وضعه إذ يعرب باالطالق على الزمن يف قوله
  1وبذل الندى واجلود أكرم عائد  فإن عدت يوما عاد للحرب والعال

  
  :نصل إىل مجلة من النتائج هي يف ختام هذا املبحث 

عن قصوده املختلفة ، وبين من خالل  التعبريمكان إمنح استعمال اإلشاريات مبختلف أنواعها الشاعر -
ة على استعمال استقرائنا الستعماهلا ، أبعاد عالقاته مبخاطبيه وتطور تلك العالقة ، وأثر األمور الطارئ

  .اإلشاريات يف اخلطاب
من خالل املرونة اليت مينحها  ،اإلستراتيجية التضامنية اليت تعمل على كسب املخاطب ساعدت -

أبا فراس على التواصل الناجع مع  ساعدت استعمال الضمائر، وكيفية توزيعها وتنويع استعماهلا ،
، و احلرص على ةوالسياق الذي يسوق فيه القصيدخماطبيه ، والتوفيق بني حالته النفسية، وخماطبه، 

  .التعبريعن قصده منها
ب واستعمال اللقب والكنية ، على التقريب بني أيب فراس ، وخماطبه األول ساعد احترام مبدأ التأد-

ورغم تطاول -على حد ظنه–سيف الدولة احلمداين ، فرغم الضغط الذي يعانيه جراء إمهاله يف األسر 
وتزايد الظنون يف إمكانية افتدائه، إال أنه مل خيلّ يف أي موضع مببدأ التأدب وحافظ على مدة األسر، 

  .طاب يف كل الرومياتتوطيد عالقته معه باخل
  
،  أو متصال على التعبري عن ذاته و بسط احلديث عنها انضمري املتكلم منفصال ك استعمالساعده  -

يستغرق حياته و ،يف الغزو و املعارك و البطوالتاخلالية اليت قضاها  أيامهذلك من خالل تذكر و
احلالية اليت تظهر عليها نفيسة األسري الذي أمهله أهله فراح يشكو حاله و يعرب عنها بكل ما 

كان أمهها ما خيصنا يف هذا السياق اكتساب ناصية العملية ،أتاحت له اللغة من إمكانات تعبريية 
 .لكالم، عن طريق امتالك اللغة حال التلفظ باخلطابأدوار االتواصلية و التحكم يف توزيع 

                                                
  .89 :ص،  نفسه املصدر:  ينظر-1
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و ذلك من خالل استحضار األمور . ساعده استعمال أمساء اإلشارة على كسب تأييد املخاطب له -
 .اليت أشار هلا و تذكري املخاطب بضرورة فعل شيء حياهلا

اة اليت حيس له يف اخلطاب و ذلك بغرض توصيل املعان) األنت (كان حريصا على مشاركة اآلخر  -
و هذا حيفظ التواصل بني الطرفني من خالل إنشاء عالقة . ا و دفعه إىل مواساته و اإلحساس به

 .فكانت العالقة يف اية اخلطاب أحسن بكثري عنها يف بدايتها طيبة باخلطاب 
للحمدانيني من خالل استعماله يف التعبري بـضمري اجلمع  - و هو يف غربة - عرب عن انتمائه  -

إىل اإلصغاء ملا يقول و التعاطف معه ألنه جزء ال و ذلك ما حيذو م . نفصال كان أو متصالم
 .يتجزأ منهم

من خالل التعبري عنهم  اليت تنغص عليهعالقاته ، و يفحاول تغييب الذوات املعيقة له يف حياته و -
اقتصر على ذكره  وما ، و كأم ال يستحقون الذكر. بضمري الغائب و هو ما أضفى عليهم إاما

   .السلبية ، واملتمثلة يف فعل احلسد ، ويف إ يغال صدر سيف الدولةأفعاهلم  هو 
نستنتج أن استعماله لضمري الفصل كان يف مقامات التعزية و املواساة و هذا ليبني ملخاطبه بوجوده  -

 .خاطب على امللّ الذي ح.خالل تعظيم القضاء منمعه ووقوفه إىل جانبه يف العسر، و ذلك 
استعمال االشاريات الزمانية متيز باإلام واإلطالق وذلك الن هذا الزمن بطيء وال مير بسرعة ويؤثر   -   

ومع مرور الزمن أصبحت األيام والليايل . الذين متاطلو يف فدائه.....سلبيا على الشاعر ألنه يفقده الثقة 
  .وال شيء مميز فيها. تتشابه وتطول

ى أن من طبيعة األسر أن ال مييز األسري بني الليل والنهار ألنه يعـاين ظلمـة اإلمهـال يف    وللتعبري عل     
  .كليهما

  وارتبط الليل أكثر بالتأمل والتفكري واالستغراب
أما اليوم أو األيام فقد ارتبطت باالسترجاع وذكر حماسن أيب فراس وبالئه احلسن يف املعارك وهو ما يفتقده 

  .م اآلتيةاحلمدانيون يف األيا
االشاريات املكانية مثلت مراجع لكالم الشاعر على أساس أن هلا تأثريا يف سري أحداث حيائه وعربت عن 

وهي أماكن ال تعرف . األماكن اليت عاش فيها فترات عمره وهي الشام، حلب، منيج، خرشنة، بالد الروم
غري املكان أو جمرد ذكره يف نفسـية  مرجعيتها إى من خالل التعرف على حياة الشاعر وإدراك أثر وطأة ت

فارتبط ذكره حللب ومنبج والشام بالتشوق لألهل وارتباط ذكره للروم بالقلق من الوجود يف ذلك . الشاعر
  .املكان الذي يفضي به إىل الشك يف أهله وإمهاهلم له يف فترة األسر
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  :اآلليات اللغوية
انطالقا مما تفرضه  ،هلا يف حبثنا هذا يف التكرار ملختلف الصيغ اللغويةتتمثل اآللية اللغوية اليت عرضنا  
عها واختالف أجناسها يمواض التكرار أسلوب شائع يف اخلطابات على تنوع" وعلى اعتبار أن، املدونة علينا

دمها ، ولكنه اليدرس ضمن احلجج والرباهني ، وإمنا يعد رافدا أساسيا يرفد هذه احلجج والرباهني اليت يق
املتكلم لفائدة أطروحة ما ، حيث يوفر هلا طاقة مضافة حتدث أثرا جليال يف املتلقي ، وتساعد على حنو 

  :فعال يف إقناعه ، أو محله على اإلذعان ، ألن التكرار يساعد على
   .التبليغ واإلفهام -

   .1"ترسيخ الرأي أو الفكرة يف املتلقي-
   .ة ، وإىل دورها احلجاجيلصيغ اللغوية املتكرروسنعرض إىل أهم ا

  : تكرار اسم الفاعل. 3     
  . يف قصائد بعينها مما جعله يتكرر تلقائيا فيها ةر اسم الفاعل على أساس أنه قافيرنالحظ أن الشاعر ك     

  .ونالحظ أن تكرار اسم الفاعل جاء إلضفاء وتعميق داللة التجدد واالستمرارية وتأكيدها
  ]طويلمن ال [: ففي مثل قوله

  
  2وأعجز ما حاولت إرضاء حاسد  ملن جاهد احلساد أجر ااهد

  كأن قلوب الناس يل قلب واحد  ومل أر مثلي اليوم أكثر حاسدا 
  ومل يظفر احلساد قليب مبا جد  أمل ير هذا الدهر غري فاضال

  وقل على تلك األمور مساعدي   وهل غض مين األسر إذ خف ناصري 
  موارد أبائي األوىل ومواردي   إا أال ال يسر الشامتون ف

  إذا كان يل قوم طوال التواعد  وهل نافعي إن عضين الدهر مفردا 
  رويدك إين نلتها غري جاهد  أيا جاهدا يف نيل ما نلت من عال

  أال إن طريف األذى غري ساهد  وياسا هذا لعينني فيما يريبين
  

مما يكرس صورة احلساد اليت ال  ، فراس ال تفارفهم فاحلسد صفة دائمة يف األشخاص املناوئني أليب     
مث كأنه متفرد يف فضله وجمده وهذا الفضل صفة ذاتية فيه ألنه محداين ومتجددة فيه ألنه صقلها .تفارقه
  .بالقتال

                                                
  .168: احلجاج يف الشعر العريب القدمي، ص: سامية الدريدي : ينظر- 1
  .87: أبو فراس احلمداين، الديوان، ص:ينظر - 2
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ويستعمله بصورة سلبية تعكس استمرارية وجود احلساد الذين يسعون لتقليل أنصاره ومساعديه يف حمنته 
والقصد من هذا هو أن السبب يف تطاول مدة أسره ، يعود يف جانب من جوانبه . ملدة طالت فهم شامتون

  .يف حلب  عالإىل الدور السليب هلم ، ألم يعيقون مساعيه يف إقناع ابن عمه، بوجودهم الف
  : على مستوى بنيتني متفتكرار اسم الفاعل 

  "فاضال، ماجد، غري جاهد، غري ساهد"يف قوله : الفخر -
 "مساعدي، الشامتون، جاهد، ساهد لّحاسد، خف ناصري، ق: "العتاب -

األصل احلمداين له، واحندار احلساد : إنه يدفع املتلقي لالختيار ، بعرض مفارقة تقوم على عناصرهي 
جتد تشجيعا من  ، وتقدمي صفات نبيلة له النافسة احلمدانيني يف فضلهم إىل مترقى  فئات عرقية المن 

 .يوظفها فيه، ألن دور احلساد غالب على الوضعالوسط الذي 
  ]من الطويل [: ونالحظ ترواح التكرار بني اإلثبات والنفي يف قوله

  

  1رويدك إين نلتها غري جاهد  أيا جاهدا يف نيل ما نلت من عال
  أال أن طريف األذى غري ساهد  ويا ساهدا لعينني فيما يريبين

. ه عن تتبع األذى وعورات اآلخرينرتوالفارس النبيل يت.احلاكمة فنيل العال دون جهد من طباع العائالت
ال يلبث  أبو فراسف.وال جيد ملن حيسده أمرا يريبه،ليس كمن يعيش حاسدا فال يدرك نيل العال رغم جهده 

واستحالة حلاق  أن حيتج لنفسه بأنه األفضل ، ألن لديه السبق بالوصول إىل العال، ، اليت اكتسبها بأصله ،
، ولعل ما جعله سيطرة على املواقع احلساسة يف الدولةوما لألصل الشريف آنذاك من  ا اآلخر مبكانته،هذ

  .دائم التر
  ]من الوافر [ :ويف قوله

   
  2وبث طويل النوم من غري راقد  غفلت عن احلساد من غري غفلة

  .قاومهمفبسبب استمرارية وجود احلساد يتظاهر بالرقاد وال يظهر هلم مضانّ نفسه بل ي
  : تكرار أفعل التفضيل. 4     

  ]من الوافر [ :ففي قوله
  

  متنيتم أن تفقدوا العز أصيدا   متنيتم أن تفقدوين وإمنا 

                                                
  .88: ، صالسابق املصدر: ينظر - 1
  . املصدر نفسه، ص نفسها:  :ينظر - 2
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  وإن كنت أدىن من تعدون مولدا   أما أنا أعلى من تعدون مهة 
  أصيدا، ، أعلى: فقد استعان باسم التفضيل ووظفه يف الفخر بنفسه يف األسر يف قوله

له  أدىن من تعدون مولدا وهو الذي أصبح قائد إقطاع: مه على قومه يف غدرهم به وحسدهم له يفويف لو
وتوظيفه السم التفضيل، مينح مساحة خطابية .يف فترة وجيزة  دوره اإلستراتيجي يف محاية الدولة احلمدانية

،وهذه الداللة اآلخر فيه وزاد أحدمها على ،على أن شيئني اشتركا يف معىن لقومهوذلك الستعمال للداللة 
تكسب من السياق أمهيتها وقصد الشاعر من خالهلا ؛ واملتمثل يف أن كل احلمدانيني يشتركون يف الفضل 
من حيث؛ املكانة العالية والعز املتوارث، وعلو اهلمة، وأن فرسام يندجمون بسرعة يف ميدان احلرب والقتال 

االحتجاج لنفسه بأنه األعلى مهّة، وبأنه أصغر فرسان الدولة سنا ،  ، وقصد أيب فراس من هذا التقدمي ، هو
لكنه استطاع قيادة املعارك ، وكل هذا خيوله إىل مهام جليلة يف املستقبل حتمل يف طياا رغبة حساده يف 

  . فقده
  : تكرار صيغ املبالغة. 5     

  ]طويلمن ال [ :يف قوله
  

  1على ما تعلمان صليبوعودي    صليبةن هداقنايت على ما تع
  وإن ظهرت للدهر يف ندوب  صبور علي طيب الزمان ونشره

شديدة، صليب، صبور : نالحظ أن صيغ املبالغة تؤدي إىل ترسيخ املعىن وتقويته يف وصف صربه وجلده
  كلما تزيد من الصرب واجللد اللذين حيتملهما الشاعر يف أسره

  ]من الطويل[:ويف قوله
  

  2قؤول ولو أن السيوف جواب   قيةبصبور ومل تبق مين 
  وللموت حويل جيئة وذهاب  وقور وأحداث الزمان تنوشين
  وإن ضاربوا كنت املهند واليدا  وإن حاربوا كنت ان أمامهم

  :اآلليات البالغية. 2
تقوم على يعد التشبيه من أوضح الصورالبيانية ، ألنّ العالقة بني املشبه و املشبه به تدرك ببساطة،ألا      

القياس واالستنتاج املباشر ،إذ ال حتتاج اىل إعمال الذهن، وجند أن أبا فراس جاءت أكثر استعماالته للتشبيه 
يف سياق املناظرة بينه وبني الدمستق يف الدين ،حيث جنده يتمكّن من إصابة مناظره يف صميم رموز 

                                                
  .56:الديوان، ص:  أبو فراس احلمداين:ينظر - 1
  90: املصدر نفسه، ص: ينظر- 2
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وهم العلوج أي الروم،ورمز البطارقة وهم الصليبية ،من خالل توظيفه ألصل الذين يدينون بالنصرانية 
  ]الوافر من[:: رجال الدين املسيحيني حني يشبههم بالتيوس واحلمري يف قوله

  

    1تباري بالعثانني الضخام  وتكنفه بطارقة تيوس        
   فىت منهم يسري بال حزام  هلم خلق احلمري فلست تلقى        

فرد " إمنا أنتم كتاب وال تعرفون احلرب: "ستق ، حيث قال له الدمستقويف مناظرة أخرى بينه وبني الدم   
،جنده يوظّف التشبيه البليغ أداة "حنن نطأ أرضك منذ ستني سنة بالسيوف أم باألقالم:"عليه أبو فراس قائال 

ه ووجه يشبتالداة شبه به وحذفه ألملحجاجية تقوم على القياس البسيط الذي يف العالقة املباشرة بني املشبه وا
  الشبه أوضح صورة 

  ]الطويل من[:وقوله
  

  2وأسد الشرى املألى وإن مجدت رعبا   أمل تفتهم قتال وأسرا سيوفنا       
  م الترباــــكما انتفق الريبوع يلتث  تركناك يف بطن الفالة جتوا      

ا يف صيغة تشبيه تام األطراف، فيشبه نفسه وقومه باألسد ويشبه الدمستق بالريبوع يف مفارقة جسده     
   .ساعد على إيضاح صورة السخرية

  ]من الطويل[ :: استعمال التثميل يف عالقته بسيف الدولة حني يصوره باحلبيبة يف قوله
  

  على شرف ظمياء جللها الذعر  كأين أنادي دون ميثاء طبية
  3تنادي طال بالواد أعجزه احلضر  جتفل حينا مث ترنو كأا

  
ظبية واقفة / ما اتسع من فوهة الوادي(ندما ينادي ابنة عمه وهي ال تكترث به كأنه ينادي من ميثاء فع     

ء حيوانات برية اخائفة خوفا شديدا فهي لن تستجيب له ألمرين أوهلما ألن الظب)) مكان عال(على شرف 
فطبيعة . جل نداء إنسان لهال تستأنس لالنسان وثانيهما هو أن احليوان الربي ال ميكنه أن يرتل من عل أل

  .اخلوف تبقى مرتبطة به

                                                
  .276:،ص السابقاملصدر : ينظر  1

  .43:ص،  نفسهاملصدر  :ينظر 2 
  .159 :صنفسه ،املصدر  :ينظر  3
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حظ أن الصور البيانية حتمل قيما حجاجية تداولية بقيامها على عنصر االستنتاج والربط بني عوامل خمتلفة نال
  .قصد التعبري فيما خيص الشاعر وقصد دفع املتلقي من جهة أخرى إىل التأويل وفهم املراد من الصورة

و اكتشاف الطاقات احلجاجية اليت حتملها الصور البيانية املختلفة من خالل قيامها على وما يعنينا أكثر ه
محل املتلقي على االستنتاج ، وهو ما يعين أنه يستغرق وقتا يف التأمل الكتشاف العالقة بني عناصرها من 

  .جهة ، واكتشاف القصد ايل حيملها املتكلم إياه
احلجاجي الذي يعمل على توضيح كيفية العمل الذهين املنطقي  ونصل إىل ذلك من خالل تطبيق السلم

  . الستنتاج املعاين املرادة من الصوراملنوط باملتلقي ، 
  ]  من الطويل:[ يقول 

  1اوحنن أسود احلرب ال نعرف احلرب  أتزعم يا ضخم اللغاديد أننا 
  

بني شجاعة األسد اليت متثل صفة ثابتة فيه ، وبني الشجاعة عند  مقدمات تربط جند أن الشاعر ينطلق من
احلمدانيني ، وهم الفرسان الذين يعيشون على احلدود مع بالد الروم ، ويصل إىل نتيجة مفادها أن 

أن احلمدانيني فرسان بئل ارأي القذه احلجة الحض فهو يد.احلمدانيني يتصفون بشجاعة ال ميكن إنكارها

                                                
  . 42: ،صالديوان: أبو فراس احلمداين  : ينظر - 1

               -- احلرب ال ميكن      ن احلمدانيون يتصفون بشجاعة ثابتة يف      
 إنكارها 

               --احلمدانيون يشبهون األسود يف الشجاعة     ج                
  

 

               --الشجاعة صفة ثابتة يف الفرسان احلمدانيني  ب                  
 

 

               --صفة ثابتة يف األسد  أ  الشجاعة                               
 



 ــــــــــــ       التحليل التداويل لروميات أيب فراس احلمداين     الثانيالفصل 

 118

جة على شكل صورة عليه أن يفهمها ويدرك ما تلقي املقصود باحلللموهو يدفع .ا فرسان ميدانأقالم وليسو
  .ترمي إليه

  
  ]  من الوافر:[ : ويف قوله

  1وأي العيب يوجد يف احلسام  يريغون العيوب وأعجزم
  

  
يف املناظرة اليت جرت بينه وبني الدمسـتق يف   ويستعمل التشبيه البليغ لوصف نفسه باحلسام أمام البطارقة

الدين وهو ينطلق من أن البطارقة يبحثون حثيثا عن االعوجاج يف دين أيب فراس ومن أن احلسام ليس فيـه  
ليصل إىل نتيجة مفادهـا  . اعوجاج ويصل إىل التشبيه بينه وبني احلسام يف غياب عنصر االعوجاج عنهما

ــوب   ــاد عيــ ــن إجيــ ــة عــ ــز البطارقــ ــراعجــ ــن أيب فــ .                                                             سيف ديــ
    

  
  

                                                
  .276: املصدر السابق، ص: ينظر - 1

               --عجز البطارقة عن وجود عيوب يف دين أيب فراس ن              

               --أبو فراس يشبه احلسام الذي ال اعوجاج فيه  ج               
  

 

               --احلسام ليس فيه اعوجاج  ب                                     
 

 

               -- البطارقة يبحثون عن االعوجاج يف دين أيب فراس     أ           
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  ]  من الطويل:[  ويف قوله
  
  

  1ويف الليلة الظلماء يفتقد البدر  سيذكرين قومي إذا جد جدهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                
  .161:،ص الديوان: أبو فراس احلمداين : ينظر- 1

               --مهم لقومه ومفيد ومتفرد يف أفعاله الكرمية ن  سأبو فرا           

               --فتقاد احلمدانيني أليب فراس الليلة الظلماء اليت         ج يشبه ا
  يفتقد فيها البدر  

               --يف الليلة الظلماء يفتقد البدر  ب                                  
 

 

               -- سيذكر احلمدانيون أيام ساعة اجلد     أ                          
 



 ــــــــــــ       التحليل التداويل لروميات أيب فراس احلمداين     الثانيالفصل 

 120

  من الطويل: ويف قوله
  

  1وفيها ويف حد احلسام فلول  تركتهاولكن لقيت املوت حىت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .233:املصدر السابق، ص: ينظر- 1

       -- بو فراس شجاع وذلك ألنه متكن من مقاومة املوت  ن أ         
  يف املعارك                  

               --أبو فراس مل ميت يف املعارك رغم أنه لقي املوت وحارا    ج 
  
               --كل فارس يلقى املوت يف املعارك  ب                             

 
 

               --املوت يف املعارك ممكن     أ                                      
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  ]  من البسيط [ :ويف قوله

  1كما تتردى بالغبار العناكب  ى رداء الذل ملا لقيتهدتر

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                
  .36: صالديوان: أبو فراس احلمداين  :ينظر- 1

       --يلتقون أبا فراس   ن  احلاسدون يف موقف ضيئل وذليل عندما    
        

               --ج  احلاسد يشبه العناكب يف حماولة التخفي من الشخص الذي      
  حيسده عندما يلتقيه     

               --العناكب تتخفى بالغبار إذا أحست باخلطر  ب                  
 

 

               -- احلاسد يف موقف ذليل أمام من حيسده     أ                      
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   ]  من الطويل:[  :ويف قوله
  

  1وإن ضاربوا كنت املهند واليدا  مهموإن حاربوا كنت ان أما

  
  

جنده يف هذا البيت حيتج لشجاعته وحتمله للمسؤولية من خالل ذوده ومدافعته على قومه وإن كان يوجد 
  بينهم من حيمل له الضغينة

  : وهو يقدم حجة مركبة من جزئني
 ن يف محاية الفارس يف احلرب ومينحه على سـبيل  فهو يف الشطر األول يربط العالقة بني دور ا

 وينتهي إىل أنه حيمي قومه ويدافع عنهم . ااز لنفسه أي أنه حيمي قومه
 مـن خـالل   . ويف الشطر الثاين يصل إىل استنتاج ؟أنه جزء ال ميكن االستغناء عنه بالنسبة لقومه

 ل يف اجلسم الذي يقوم مبهمة محل السيفإقامته لعالقة تشبيه بينه وبني السيد اليت تعد اجلزء الفعا
 وحيملهم على تلقي القصد من شعره  جفرغم لومه حلساده يف هذه القصيدة إال أنه يدفعهم لالستنتا

 من خالل االستماع ملا يقول والعمل على استنتاج القصد
  
  
  
  

                                                
  .90: املصدر السابق، ص: ينظر- 1

       --أبو فراس حيمي قومه يف احلرب   ن                               
        

               --ج  أبو فراس يشبه ان يف احلرب                                    
   

               --أبو فراس كان يف احلرب ألنه يضحي بنفسه ألجلهم   ب     
 دمة اجلنيويأيت يف مق    

               --ان حيمي الفارس يف احلرب     أ                               
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  : اآلليات التداولية. 3

  :بواسطة احلاالت اخلاصةتأسيس الواقع . 1.3     
مث يقوم  ،الواقع على ظاهرة مفردةالشاعر سس يؤحيث  حيث يتم االستدالل بناء ا على املثال املعزول،   

  .ال تتجاوز صاحبها.ن كانت جمرد حالة خاصةأبعد  بتوسيعها فتصبح حالة عامة،
  : احلجاج بالفخر. أ   

جند أن غرض الفخر أهم األغراض  يب فراس احلمداين،عند التمييز بني أغراض الشعر يف روميات أ     
ظهار إو وذلك ملا له من قدرة على استرجاع الشاعر أليامه املاضية، ي رومية منه،أحيث ال ختلو  الشعرية،

 فينطلق من هذا الواقع آمال يف بناء واقع جديد، االستغناء عنها، موقوته ومكانته اليت ال ميكن هللقومه أمهيته 
لئال خيسر  بقوته وأمهية حتريره من األسر، واالقتناعذعان يه من ذكر حماسنه ليحمل املتلقي على اإلينطلق ف

  .احلمدانيون فارسا مقداما
ازال حيمله ففي مطلع القصيدة اليت قاهلا يف خرشنة يف بداية أسره قبل نقله اىل القسطنطينية،ويف وقت م     

 ]  من الكامل:[ زهو كبري بنفسه يقول
  

  1 فلكم أحطت ا مغريا  أسريا  ن زرت خرشنةإ 

                                                
  .155:، صالديوان: أبو فراس احلمداين :  :ينظر - 1

       --أبو فراس جزء فعال يف محاية قومه يف احلروب   ن                
        

               -- ج  أبو فراس يشبه اليد يف أن جزء ال يتجزأ من قومه                 
  جلهموحيمل السيف ليضارب أل             

              --أبو فراس كاليد اليت حتمل سيف فهي جزء من اجلسم مهم  ب  

               --اليد والسيف وسيلتان للضرب     أ                              
 



 ــــــــــــ       التحليل التداويل لروميات أيب فراس احلمداين     الثانيالفصل 

 124

  هب املنازل والقصورا   ولقد رأيت النار تنـ  
  ورا ـلب حنونا حواّ وح  ولقد رأيت السيب جيـ  

  حسناء، والظيب الغريرا  خنتار منه الغادة الـ  
  صريا ـك فقد نعمت به ق  ن طال ليلي يف ذرا إ 

فتأكل النار منازهلا وقصورها، وكان ينتصر  نة حني حيل فيها مغريا، انه كان حيرق املديإىلفهو يشري    
  .فلطاملا قصر ليله عندما كان يتمتع فيها بامللذات ىل أن ليل وأمله وأسره فيها مهما طال،إويغنم، ويشري 

  ]  من الطويل:[ ويف خطابه لسيف الدولة يقول
  1رـــمعودة أ ن ال خيل ا النص  ار بكل كتيبة  رين جلإو
  زر ـــكثري إىل نزاهلا النظر الش   ال بكل خموفة  لرتّإينو 
  وأسغب حىت يشبع الذئب والنسر    فأضمأ حىت ترتوي البيض والقنا   

  ذر ـــوال اجليش مامل تأته قبلي الن  والأصبح احلي اخللوق بغارة 
رتل البالد املخوفة كثرية األعداء، وي فنجد أنه يفخربأنه قائد للمعارك اليت يتأكد من انتصاره فيها،      

واليت تتمثل يف كثرة القتال  حيمل صفات املقاتل؛ .وينتصر فيها، وهذا فخر ضمين بالشجاعة واجلرأة
على  ال رجال فيه والي غارة على حوعدم اإل وعدم اعطاء أمهية للغنائم يف املعارك، بالسيوف والرماح،

ويف خطابه . بتها فجراكانياته يف مباغتة األراضي املنيعة وحمارإمو ه،يه النذر بالزحف عليأال بعد ان تإجيش 
  ]  من الطويل:[ لقومه يقول

  2ود ـــوأسرع عواد إليها مع  ن تفتدوين تفتدوا شرف العال  إف
  فىت غري مردود اللسان أو اليد    ن تفتدوين تفتدوا لعالكمإو 
و يصور نفسه كأنه الفىت الوحيد  الشرف اال بالقتال، اذ ال ميكنه نوال فهو يفخر أن العال من شيمه، 

  .املخول له ذلك
  ]  من الطويل[ :ويف قوله

  3ومل يظفر احلساد قبلي مباجد   أمل ير هذا الناس غريي فاضال  
للفضل واد، ومها أمران جيلبان احلسد لصاحبهما، ومعلوم أن االنسان يفخر باالخالق  لنه أهأيرى 

  .سده غريه عليهاالكرمية اليت حي
  

                                                
  .159:املصدر السابق، ص:ينظر - 1
  .91:ص املصدر نفسه ،  :ينظر - 2
  .90:ص املصدر نفسه ،  :ينظر - 3
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  ]  من الطويل:[ ويف خطابه ألخيه يقول
  1وقلب على ماشئت منه مصاحب   عتادي لدفع اهلم نفس أبية  
  .يفخر بنفسه األبية اليت  تدفع اهلموم و القلب يساعدها يف ذلك إذ

   ] من الطويل[ :وقوله
  إذ املوت قدامي وخلفي املعايب    أرى ملء عيين الردى فأخوضه   

  .إذ يفخر بشجاعته يف خوض املعارك اليت ال ترجتى منها حياة
  ]  من الطويل:[ وقوله

  2وال ذنب يل إن حاربتين املطالب    علي طالب اد من مستقره   
  ويأيت بصوب املزن إالّ السحائب    وهل يرجتى لألمر إال رجاله   
  ارب ــوليس علي ان نبون املض   وعندي صدق الضرب يف كل معرك  

  .ادبب ليأىب اال أن يطا فهو يفخر مته العالية وطموحه الذي
  ]  من الطويل:[  ويف سياق ذكره الصحابه الذين كانوا معه يف موقعة األسر يقول

  3شديد على االنسان ما مل يعود   جنب عادة ماغرفتها  :يقولون
ظهار الشجاعة؛فأهم صفة هلم إواليبادرون ب ،م ال يتجاوزون القول اىل الفعليورد كالما على ألسنتهم أل

  ]  من الطويل:[ ي تثبيط اهلمة والسلبية،ويف قولهه
   4رـأما واهللا ما نالين خس:فقلت   بعت السالمة بالردى   :يقولون يل

  فلم ميت االنسان ما حيي الذكر    هو املوت فاخترما عال لك ذكره  
بدال من االنسحاب مقابل العدد الكبري من جنود الروم الذين فأصحابه يلومونه على اختياره القتال      

فهو الينظرللموقعة فقط بل يتجاوزها  على قوهلم بأنه ال يناله خسر مادام هدفه طالب املعايل،دلقوهم، وير
  .نسان احلميدة خللود ذكر أفعال اإل

   ] من الطويل:[ يف خرشنة يقول وحني يفخر بأن الروم مل يرتعوا عنه ثيابه
  5ر ـــعلي ثياب من دمائهم مح  مينون أن خلوا ثيايب وامنا  
  وأعقاب رمح فيهم حطم الصدر    وقائم سيف فيهم اندق نصله    

                                                
  .35: ، صالديوان: أبو فراس احلمداين :  :ينظر -  1
  .36:ص املصدر نفسه ،  :ينظر - 2
  .85: ص املصدر نفسه ، :ينظر - 3
  .160: صاملصدر نفسه ، :ينظر - 4
  .161:ص املصدر نفسه ،  :ينظر - 5
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من دمائهم، سيف فيهم : فهو يقابل منهم بترك ثيابه عليه باستصغار فعلهم مقابل جعلهم مسرحا لالحداث
  .الرمح السيف، :ال لنفسه بل ألسلحتهوال ينسب األفع .اندق نصله،  رمح فيهم حطم الصدر

  : احلجاج باستعمال املثل التارخيي. ب     
ع املستمدة من التاريخ العريب الذي جيمع الشاعر وخماطبيه، وما هلا ئاوتتمثّل خاصة يف استحضار الوق     

مثال يات الشعر واألوأب واألحاديثالقرآنية  اآلياتتضمني ألن  من قدرة كبرية على تواصلية بالغة التأثري،
وتدخل (...) جج جاهزة تكتسب قوا من مصدرها ومن مصادقة الناس عليها وتواترها حواحلكم وهي 

ومثّة نزوع " 1."الشاعر يف هذا السياق ينحصر يف اختيارها وتوجيهها إىل الغرض املرصودة لالستدالل عليه
أو  ما يشكل موضوع اتفاق بني املتلقّني، وهو commun "املشترك"يف اخلطابات احلجاجية إىل استدعاء 

فهي تذعن ملا  ذلك أنّ للمشترك سلطته على النفوس، ميثّل مجلة من املعارف املشتركة الشائعة بينهم،
تأيت - كما ترى آمنة بلعلى- وهي وقد ظهر استدعاء احلجج اجلاهزة يف شكل هيئة خربية،"تعودت عليه 

فتكون هذه احلجج مبثابة  مل تعد قادرة على مواصلة املسار التواصلي، اللغويةعندما حيس املتكلّم بأنّ كفاءته 
غالبا ما تؤدي وظيفة التدعيم إىل  الصناعية، فهذه املقطوعات احلجاجية وقد تأيت لوظيفة تدعيمية، البديل،

اخلفوت يف بعدما يعتري العملية التخاطبية نوع من  جانب وظيفة إعادة التوازن بني املتكلم واملخاطب،
  .فيسهم يف متديد اخلطاب، ويترك اال لإلخبار بأن يسيطر ملا حيمله من معطيات حجاجية، 2"التفاعل 

ومن هنا نصل إىل سبب طول يف القصيدة اليت بعث ا إىل سيف الدولة يعرفه خروجه إىل الشام يف      
حوت ستة عشر  ها مبقدمة طللية طويلة،يبدؤ )51(مجوعه وحيذّره منه فهي تتكون من واحد ومخسني بيتا 

وبعد هذه املساحة الكبرية يقدم اخلرب الذي  ،)18(مثّتالها فخر شخصي حاز مثانية عشربيتا )16(بيتا 
فقط ويردفها بأبيات  )3(كتبت ألجله القصيدة وهو توجه الدمستق حنو الدولة احلمدانية ،يف ثالثة أبيات 

ويشرع يف رصف احلجج القائمة على املشترك ... اسطة أفعال كالمية فيها من الشحن بو )4(ألربعة 
الذي يتمثّل يف أنّ  اجليش الرومي يفوق اجليش احلمداين  ويراعي يف ذلك املقام الذي سترد فيه احلجج،

مل تعد قادرة على  تأيت عندما حيس املتكلّم بأنّ كفاءته اللغوية-كما ترى آمنة بلعلى-وهيعدة وعتادا 
فهذه املقطوعات  وقد تأيت لوظيفة تدعيمية، فتكون هذه احلجج مبثابة البديل، صلة املسار التواصلي،موا

 غالبا ما تؤدي وظيفة التدعيم إىل جانب وظيفة إعادة التوازن بني املتكلم واملخاطب، الصناعية، احلجاجية
ال لإلخبار بأن يسيطر ملا حيمله من ويترك ا" بعدما يعتري العملية التخاطبية نوع من اخلفوت يف التفاعل 

  :، ففي قولهفيسهم يف متديد اخلطاب معطيات حجاجية،

                                                
إفريقيا .مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربية، اخلطابة يف القرن األول منوذجا-يف بالغة اخلطاب اإلقناعي،: عمريحممد ال: ينظر- 1

  .90: ، ص2002. 2الشرق، ط
  .120: حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة، ص: آمنة بلعلى: ينظر- 2
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  من البسيط:يف قوله
  1ان ـفدهت قبائل مسهر بن قن  وهي قلّ أغضبت  بفبنو كال

  انـجروا التخالف يف بين شيب  وبنو عباد حني أحرج حارث 
  انــبابن أبكرما، ونالوا الثأر   خلّوا عديا وهو صاحب ثأرهم 
  ما أحرجوا ، عطفوا على هامان  واملسلمون بشاطئ الريموك لـ

  روانــجروا البالء على بين م  ومحاة هاشم حني أحرج صدرها 
  النــفعدوا على العادين بالس  والتغلبيون احتموا عن مثلها 

  ان ـــمنه صوارمهم ومن ذبي  وبغى على عبس حذيفة فاشتفت 
  روانــمجع األعاجم عن أنوش  فرقوا  وسراة بكر، بعد ضيق

  اين ــمن دون قومهما يزيد وه  أبقت لبكر مفخرا ومسا هلا 
  ان ـــــوالثائرين مبقتل النعم  املانعني العنقفري بطعنهم 

إن مناط احلجاج يف هذه األبيات هو االنطالق من الفئة القليلة اليت متثل احلق وهزميتهم للفئة الكثرية، فالفئة 
  .ليلة هي الدولة احلمدانية اليت تتاخم حدودها الروم الذين ميثلون الفئة الكثرية الظاملةالق

وأبو فراس يلجأ لقوة العنصر العريب من خالل إيراد أمثلة تارخيية تثبت تفوق القبائل العربية على قوى الشر 
  2."بين كالب هزمت قبائل مسهر بن قنان على كثرا"والطغيان ويبدو من أن 

يشري إىل يوم التخالف وهو يوم من أيام بكر على تغلب ومفاده هو أن احلارث بن عباد قتل بابنه حبري ابن و
  ويكمن االحتجاج هنا يف ضرورة القيام بفعل الدفاع عن روح القريب . أبان بدل صاحب ثأره املهلهل

واستهدف واحدا من رجاالت . لثأرفرغم أن ابن عباد مل ينجح يف الثأر البنه من املهلهل إال أنه قام بفعل ا
  .تغلب وهو ابن أبان

واليت مجعت بني جند املسلمني بقيادة ،ويستدعي مثال تارخييا إسالميا يتمثل يف موقعة الريموك الشهرية 
  3.وانتصارهم على الروم الذين استنجدوا باألرمن الذين يقودهم هامان خالد بن الوليد

األمويون يف وقت كان فيه : وهم .4هلامشيون للخالفة من بين مروانم اهويتخذ من انتزاع بين العباس و
وهو مثال تارخيي يثبت انتماء . العباسيون قلة لكنهم جنحوا يف اعتالء سدة احلكم بدال من األمويني

                                                
  .306.305 :الديوان، ص:أبو فراس احلمداين: ينظر- 1
  .305ص  نفسهاملصدر  : ينظر:  2
  .املصدر نفسه، ص نفسها: ينظر:  3
  .ص نفسها املصدر نفسه،  :ينظر:  4
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ن هذه الدولة حسبهم قامت على حق أل. واعتزازهم بذلك االنتماء .احلمدانيني ولو شكليا للدولة العباسية
  .وقد حتقق هلا مرادها بعد هزمية األمويني. ت يف اخلالفةأل البي

العرب  -الذي يقود العدنانيني -وببداياته حتديدا ملا كسر كليب وائل، وحيتج باألصل التغليب للحمدانيني 
  1.القحطانيني والتخلص من سيطرم

سيدذبيان ظلم  ويضرب املثل بأحداث حرب داحس والغرباء بني عبس وذبيان، ويف أن حذيفة بن بدر
: حني بعث ابنه مالكا إىل قيس بن زهري يطلب إليه حق السبق ، فقال قيس "وأخطأ يف حق العبسيني ، 

كال ال مطلتك به، مث أخذ الرمح فطعنه به فوق صلبه، فرجعت فرسه عائرة، فاجتمع الناس واحنملوا دية 
، مث أن مالك بن ا حذيفة وسكن الناسمالك مائة عشراء، وزعموا أن الربيع بن زياد محلها وحده فقبضه

مالك بن : فقال بنو عبس (...) فأخرب حذيفة مبكانه فعدا عليه فقتلهزهري نزل اللقاطة من أرض الشرية 
زهري مبالك بن حذيفة وردوا علينا مالنا ، فأىب حذيفة أن يرد شيئا ، وكان الربيع بن زياد القيسي عم قيس 

بينه وبني قيس بن زهري بغضاء وخصام، فلما قتل مالك بن زهري قال بنو وكان (...) جماورا لبين فزارة
لوال : بئس ما فعلتم بقومكم ، قبلتم الدية مث رضيتم ا وغدرمت ، قالوا : قتلنا مالك بن زهري، قال : فزارة

، وأتاه ، فخرج ، واتبعوه فلم يلحقوه حىت حلق بقومه بعد ثالث ليال أخرج عنا (...) أنك جارنا لقتلناك 
مث ضت بنو عبس وحلفاؤهم بنو عبد اهللا بن غطفان إىل بين فزارة وذبيان ، (...) قيس بن زهري فعاقده

   2".ورئيسهم الربيع بن زياد ، ورئيس بين فزارة حذيفة بن بدر ، واستمرت احلرب بني الفريقني أربعني سنة
تبدأ من أن عدي  موقعة ذي قار، اليت وحيتج بقصة انتصار العرب على كسرى أنوشروان وجيشه الكبري يف

مث التحق عدي خبدمة أنو شروان وعندما مات املنذر أشار ، للنعمان بن املنذر  ابن زيد العبادي كان أستاذ
ولكنه خاف منه فقتله، . بشعر هخصوم ىمث وش. عدي على كربى بتولية النعمان على احلرية مكان أبيه

كسرى، وأخذ حيرض كسرى على النعمان فاستدعاه من احلرية فلجأ واحتل زيد مكان أبيه عدي يف خدمة 
وذهب إىل كسرى فحبسه حىت مات . ووضع عنده أمواله وسالحه وبناته، إىل هاين بن قبيصة مستجريا به 

وأمره أن يأخذ أمانات النعمان من هاينء،  مكانه على احلرية إياس بن قبيصة الطائي لّىيف السجن، وو
وأرسل إليهم جيشا ذي قار ـحىت أنزهلم احلر ب ،فثار كسرى وانتظر على بين شيبان فطلبها منه فرفض

ولكن بين شيبان وأحالفها من العرب صمدوا جليش الفرس وهزموه هزمية منكرة، وانتصر . كثيفا حيارم به
" روريا معشر بكر هالك معذور خري من تاج ق: "ويف هذا اليوم خطب هاين يقول. العرب انتصارا مؤزرا

   3 .صلّى اهللا عليه وسلّموكان هذا اليوم مبعث الرسول 
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كما دافع العرب املذكورون يف احلجج عن قبائلهم ،وأنّ من حق احلمدانيني الذّود عن بالدهم      
ه من حيث أنّ كل احلوادث املكورة كان االنتصار فيها حليفا اهذه احلجج تلفت االنتب وكلّ وأفكارهم

ى الظاملني الكثرة وهذه احلجج من حيث مناسبتها للمقام يتجلّى يف أنّ كل تلك احلجج عل،للعرب وللقلّة
تصور  :"يرى الزركشي أن احلكم واألمثالو .متثل دفعا إجيابيا وتشجيعا معنويا لسيف الدولة وبين محدان

خبالف : واساملعاين تصور األشخاص فإن األشخاص واألعيان أثبت يف األذهان، الستعانة الذهن فيما باحل
فإا جمردة عن احلس ولذلك دقت، وال ينتظم مقصود التشبيه والتمثيل إال بأن يكون املثل : املعاين املعقولة

  ."املضروب جمربا مسلما عند السامع
ويف ضرب األمثال من تقرير املقصود ما ال خيفى، إذ الغرض من املثل تشبيه اخلفي باجللي، والشاهد "

  .1"بالغائب وفيه أيضا تبكيت اخلصم
وعن ضرب األمثال يف القرآن يستفاد منه أمور كثرية، التذكري والوعظ، والبحث، والزجر، واالعتبار، "

صورة احملسوس، حبيث يكون نسبته للفعل كنسبته احملسوس إىل  والتقرير وترتيب املراد للعقل وتصويره يف
  2"احلس
واليت تقوم على توظيف املقومات  القائمة على األمثلة التارخيية،وسنرصد كيفية استدعائه للحجج      

؛ مالثقافية والتارخيية  املشتركة بينه وبني خمتلف املتلقني خلطابه الشعري ومدى مواءمة هذا اخلطاب لعقليا
  :وجند أكثر ذلك االستعمال مع سيف الدولة ومع والدته، وسنستعرضها كما يلي

  :سيف الدولة احلمداين- 1 
 ]الوافر من:[ ففي قوله

   
  3وكان يراها عدة للشدائد  وقد جرت احلنفاء حتف حذيفة

  عقيلته احلسناء أيام خالد  وجرت منايا مالك بن نويرة
   أهلوه بشدو القصائدبنوه و  ى ذوابا يف بيوت عتيبةدوأر

حذيفة  إيرادواحملتمل أن 4."أراد ا القوس، و احلنف يف األصل االعوجاج:احلنفاء :"ويورد الثعاليب أن      
: فقال قيس ملا بعث ابنه مالكا اىل قيس بن زهري يطلب منه حق السبق، ، أنه1حذيفة وهو حذيفة بن بدر
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به، ورجعت فرسه عائرة، فاجتمع الناس فاحتملوا دية مث أخذ الرمح وطعنه به فوق صل كال، ال مطلتك به؛
وهذا دليل   2.بيع بن زياد محلها وحده، فقبضها حذيفة وسكن الناسالرن أوزعموا  مالك مائة عشراء،

على الفعل السيء الذي يؤدي حتما إىل اية صاحبه بسبب التعسف الذي يطبقه على اآلخرين ، وقد 
الذين يقومون بأدوار يلبية ومعيقة ، تعرقل الشاعر من االرتياح لعالقاته مع ذكره للحساد ، وردت يف مقام 

  .قومه يف وجود تعنتهم
خالد بن الوليد يف حروب الردة اليت قادها يف زمن أيب  هقتلالذي سالمي اإلبطل الالك بن نويرة مب وحيتج    

اد بعتيبة بن احلارث، وذؤاب االستشه إىل  ويقصد يف البيت الثالث ،-رضي اهللا عنه–بكر الصديق 
  . الذي مل يقم أهله بفدائه ، وعندما مات يف أسره شدوه بالقصائد.أسريه

إن األمر املشترك يف األبيات الثالثة هو املوت ؛ الذي يأيت عن طريق االحتكام للرأي الشخصي واإلسراع 
عن األفعال الظاملة رورة التحلّي بض احلساديف تنفيذه، مما جير وباال على صاحبه، وهو هنا حياول إقناع 

  .من النهايات التعيسة لألمثلة التارخيية املذكورة محيذّره و،واملنطلقة من الذاتية
  

   ]الطويل من[:ويضرب املثل يف خيانة األهل واألصدقاء بقوله     
  3 وخلّى أمري املؤمنني عقيل  وفارق عمرو بن الزبري شقيقه

أمره عمرو بن سعيد على جيش من املدينة، " اه عبد اهللا بن الزبري، وذلك ملافعمرو بن الزبري فارق أخ     
ما إتوين بـأدالّء وأما أن تإ ىل مكة وهم كارهون للخروج، فقالإحيث ضرب على أهل الديوان البعث  

بد اهللا قال فبعثهم اىل مكة، فقاتلوا عبد اهللا بن الزبري، فازم عمرو بن الزبري وأسره أخوه ع أن خترجوا،
قدم عقيل بن أيب طالب على "واستغىن عقيل بن أيب طالب عن أخيه علي وذلك ملّا " 4فحبسه يف السجن 

حيث خرج اىل معاوية مغاضبا ألخيه علي، وذلك  معاوية، أكرمه وقربه وقضى حوائجه وقضى عنه دينه،
فتركه  فظن عقيل أنه يسوقه، فأمهله علي حىت خيرج اليه عطاؤه، أن يقضي عنه دينه، ل أخاه علياحني سأ

أخون مين  :قال .وذهب اىل معاوية، وقال رجل لعقيل انك خلائن حيث تركت أخاك وترغب اىل معاوية
واحلجة يف هذا البيت هو أن الصحابة  5."واهللا من سفك دمه بني أخي وابن عمي أن يكون أحدمها أمريا

مل -صلى اهللا عليه وسلم–م الذين عايشوا الرسول رضوان اهللا عليهم ، وهم األصفياء بعد األنبياء ، وه
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يأمنوا أن حيدث هلم السوء واالختالف الذي يؤدي إىل القطيعة، فما بالك بالعصر الذي يعيش فيه أبو 
فراس، فهو يف مرحلة فقد للثقة حىت يف أقرب الناس إليه، وال يستغرب أن يكون تصرف قومه سلبيا ، 

مساندته ألمه والعمل على دعوا إىل الصرب ، وعدم يف سياق.ال الواردمقارنة بتصرف الشخصيات يف املث
االستغراب من تصرفات سيف الدولة ، مادام أن يف التاريخ اإلسالمي السابق أمورا مشاة ملا حيدث 

  .كتراث ألمرهاالللشاعر ، من إمهال وعدم 
ألمه بضرورة حتلّيها بالصرب، ألن هلا ابنا يف حماولة إقناعه  ويضرب األمثال بالتاريخ اإلسالمي املشرف     

 ]الوافر من[:يف قوله فارسا، ويقدم هلا مناذج إجيابية يف هذا اال؛
  

  1مبكة واحلرب العوان جتول  ةأمالك يف ذات النطاقني أسو
  لـــوتعلم علما أنه لقتي  أراد ابنها أخذ األمان فلم جتب
  البكاء غليلومل يشف منها ب  وكوين كما كانت بأحد صفية
   لــإذا ما علتها رنة وعوي  ولو رد يوما محزة اخلري حزا

، ودفعه إىل ساحة احلرب ، رغم أنه فلذة كبدها حيث يصور أمساء بنت أيب بكر وهي تشجع ابنها      
مرحلة تالية للدفع بالعزبز إىل احلرب وهو استقبال خرب ويصور . والثبات على مبدئه الشهادة وتشجعه على

بأن اإلسالم  -صلى اهللا عليه وسلم–بنت عبد املطلب وأخوها محزة عم النيب صفيةاستشهاده يف مثال بطلته 
   .الوقوف إىل جانب الرجل يف احلرب ومساعدتهمل مينع النساء من 

  ]الوافر من:[في قوله؛ فاد بنفسه يف سبيل العال واد جويؤكد بأنه ليس الوحيد من العرب الذي      
  2وجاد بنفسه كعب بن مام  طلب العال مضى جبريويف 

يعد بطال من أبطال حرب البسوس بني بكر وتغلب من ربيعة،   وهذا األخري وجبري هو ابن احلارث بن عباد، 
أسرف مهلهل يف القتل ومل يبال بأي قبيلة "حيث أنه ملّا  وكان قد اعتزل تلك احلروب بني بكر وتغلب،

بكر قد قعد عن نصرة بين شيبان لقتلهم كليب بن وائل، فكان احلارث بن عباد من قبائل بكر، وكان أكثر 
وكان ."نعم القتيل قتيال أصلح بني ابين وائل: ب حىت قتل ابنه جبري، فلما بلغ احلارث قتله قالراعتزل احل

كعب بن مامة اإليادي وهو أحد الثالثة الكرماء يف " ، وكعب بن مام، هو 3.ذلك سبب يوم قضة
باملاء حىت مات عطشا  )أو يقال له السعدي(اهلية، ومل يأت عنها إال ما ذكر من ايثاره رفيقه النمري اجل

لصديقه وكأنه جاد بنفيسه يف ذلك - كانت قادرة على أن حتفظ حياته-من جاد بشربة ماء "وجنا النمري 
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من واالستقرار، وحيث اجلود يستمد من أصله التغليب مثاال على التضحية يف سبيل األأبو فراس ف 1."املوضع
  .اجلود بالنفس ميثّل أعلى درجة من درجات التضحية

  personnification: التشخيص. 2.3     
: وهو" احلجاج التقوميي: "طلق عليه اسمعبد الرمحن هذه الظاهرة نوعا من أنواع احلجاج أ طه يصنف     

سه ذاتا ثانية يرتهلا مرتلة املعترض على دعواه إثبات الدعوى باالستناد إىل قدرة املستدل على أن جيرد من نف"
حدود ما يوجب عليه من  ىفها هنا ال يكتفي املستدل بالنظر يف فعل إلقاء احلجة إىل املخاطب، واقفا عل،

ضوابط وما يقتضيه من شرائط بل يتعدى ذلك إىل النظر يف فعل املتلقي باعتباره هو نفسه أول متلق ملا 
مستبقا استفساره واعتراضاته، . مقتضى ما يتعني على املستدل له أن يقوم به يلقي، فيبين أدلته على

ومستحضرا خمتلف األجوبة عليها ومستكشفا إمكانات تقبلها واقتناع املخاطب ا، وهكذا فإن املستدل 
صلية ومراعيا فيه كل مستلزماته التخاطبية من قيود توا،يتعاطى لتقومي دليله بإقامة حوار بينه وبني نفسه

  .2"وحدود تعاملية حىت كأنه عني املستدل له يف االعتراض على نفسه
ويقول عنه بنفنيست بأنه خاصية تلفظية بالنظر إىل أن التلفظ يتميز حبدة العالقة اخلطابية مع الشريك سواء 

  3"كان شريكا حقيقيا أو متخيال
وكثريا ما كان يلجأ إىل الطبيعة . ة اجلامدةوقد عمد أبو فراس إىل تشخيص املعاين اردة ومظاهر الطبيع    

وقد رمست  تشخيصاته  مالمح قامتة . فيسقط عليها أحاسيسه ويشخص مظاهرها. يبثها آالمه وأحزانه
  : األلوان إذ عمد إىل إضفاء القساوة واجلهامة على تشخيصاته

ين اردة تشخيصه للدهر إن من أهم التشخيصات اليت قدمها أبو فراس املعا: تشخيص اردات. أ     
 ]البسيط من[:فأكسبه صورة سوداوية املالمح يف مواطن عدة من الروميات كقوله

 
  4وغدرت يب يف مجلة اإلخوان  يادهر خنت مع األصادق خليت

  .وكأنه إنسان خائن للشاعر بعد أسرهويؤنبه حيث نالحظ أنه يدخل يف حوار مع الدهر، وخياطبه 
  

والريبة النسبية مرتاح ألنه اليوجد أمر مطلق مع هذا الدهر فكل شيء ينطلق من ويعيش دهره وهو غري   
  ]الطويل من[:يف قوله
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   1ومن ريب دهر بالردى متوعدي  صرب بالسالمة واعدي نسحفمن 
  ]الطويل من[:الدهر هو القدر الذي أسره فيقولوجيعل 

  2 رماين م صائب النصل مقصد  أقلين أقلين عشرة الدهر إنه
  ]الطويل من:[الدهر من بني عداه إذا ما اقترن باملوت؛ فالدهر عدو، و املنية ترميه عن يد ال ختطيء هدفهاو

  3وأن املنايا السود يرمني عن يد  ومل أدر أن الدهر يف عدد العدى
 ]الطويل من:[ويصور الدهر بأنه وحش مفترس

   
4داعإذا كان يل قوم طوال السو  وهل نافعي إن عضين الدهر مفردا  

 ]الطويل من:[ورغم هذا فالدهر حمكوم فهو اليصيب عبثا بل هو حمكوم بقدر اهللا يقول
  

  5 فريتقه إال بأمر مسدد  وال وأيب ما يفتق الدهر جانبا
   

وقد استعملها مبرادفاا؛ املنايا، الردى، فاملوت حياصر الشاعر جيئة وذهابا ألن . ويليه تشخيص املوت     
 ]الطويل من:[ب وال غريب من أن يلتقي املوت يف كل معركة فيقولالشاعر فارس حمار

  
  6وللموت حويل جيئة وذهاب  وقورو أحداث الزمان تنوشين

  
 ]الطويل من:[يل ليقضي على ضحيته يف قولهواملوت وحش يتخطى كل العراق

   
  7 حنوك األجل ختطّىهذا  لّأك  يح كل فىتويا ويح خالك بل يا 
 ]البسيط من[:ية الشخص أو جاهه يف قوله يف تعزيته عن ابن سيف الدولةواملوت ال يبايل بأمه

  
  1 أين العبيد وأين اخليل واخلول  يا من أتته املنايا غري حافلة
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   ]البسيط من[: :واملوت فارس عدو يلقاه يف املعركة فيحدث فيه جراحا
  2وفيها ويف حد احلسام فلول  ولكن لقيت املوت حىت تركتها

و . ، وذلك الستناده على استدعاء ذوات و العمل على حماورا للشاعر بتوظيفه لإلقناع خيص التش مسح  

وجدنا أا يف أغلب األحيان متثلت يف ،نستنتج أن أكثر الذوات املستدعاة يف الروميات كانت ذواتا جمردة 

سري األحداث بالنسبة أليب الدهر و املوت؛ الدهر الذي له صورة اخلائن، الغدار، الذي ميثل شخصية معيقة ل

و هذا ما جيعل . فراس ، و املوت الذي ميثل حافزا للبقاء حيث ال وجود للموت إال بوجود أيب فراس ندا له

  .الروميات تدور يف سجال بني الشاعر و حسرته من دهره و مقاومته للموت

خطر هذين العدوين على سري تشخيص ساهم يف تبيان الو. و بني الدهر و املوت الشاعر حتاور بني فهناك

األحداث يف أسر أيب فراس، مث يف تعذر فدائه، رغم أن له تارخيا يشهد له بتقدمي املقابل املتمثل يف شجاعته، 

  :و هذا ما حيمل املتلقي على االقتناع بأمرين . وجماته للموت يف كل املعارك اليت خاضها قبل أسره

يوغلون الذي مثل ذاتا معيقة لألحداث مثله مثل احلساد الذين سوء حظ أيب فراس حيال دهره ؛: األول 

  .سيف الدولة و حيبطون مساعي الشاعرصدر 

من خالل محل  ،محل املتلقي على اإلقناع بشجاعة أيب فراس يف املعارك و ضرورة وجوده فيها:الثاين 

  .املتلقي على استنتاج هذا األمر مث اإلذعان له

   
  
   

  : نصل إىل مجلة من النتائج تتمثل يف ما يلييف ختام هذا املبحث 
ال . انطلقنا من فرضية مفادها أن ال خطاب بال حجاج، فال وجود خلطاب شعري كان أو نثري -

  يقال لغاية تتمثل يف إقناع املتلقي ومحله على اإلذعان ملا يقول الشاعر
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روم من إنشاء رومياته وإرساله يتوفر يف روميات أيب فراس احلمداين التوجه اإلقناعي وذلك ألنه ي -
للحمدانيني، وبالتايل ذيوعها وشيوعها بينهم يروم هلدف هو إقناع املسؤول املباشر عن عملية الفداء 

لفوائد يعرضها أبو فراس . بضرورة اإلسراع بالفداء. وهو ابن عمه أمري الدولة احلمدانية سيف الدولة
قوم أساسا على االنطالق من مذات الشاعر والذي ي. من خالل استغالل غرض الفخر يف ذلك

بوصفها حالة مثالية والدعوة إىل وضعه يف سياقه الذي من املفترض أن يكون فيه، وغالبا ما يكون 
ويستمد هذا النوع من احلجاج . ساحات احلروب ملدافعه األخطار اليت حتدق بالدولة احلمدانية

الواقع يؤيد ما يذهب له أبو فراس يف قصائده  وذلك ألن ما حيدث يف. شرعيه من مطابقته للواقع
وهو دوام حالة التأهب يف الدولة احلمدانية على صعيدين الصعيد الداخلي أمام القبائل العربية الثائرة 

األجنيب املتمثل يف حرب الروم واالستعداد لذلك من خالل التواجد يف الثغور  وخارجيا أمام اخلطر
  .الدولة العباسية والروموهي املناطق املتامخة حلدود 

إن احلجج املستمدة من املشترك واملتمثلة يف األمثلة التارخيية كانت هلا شرعيتها أي أا جتمع بني  - 
وهذه احلجج تالءمه إىل حد كبري مع . الشاعر وبني قومه من زاوية أا ختص تاريخ الثقافة العربية

لتأثريها املرتقب على املتلقي الذي خياطب بأحداث السياق الذي وردت فيه وبالتايل مت فسح اال 
مما جيعله يعثر بذلك التاريخ ويوافق ضمنيا على قول الشاعر وبالتايل . مستمدة من ثقافته األصيلة

التفاعل معه من خالل التواصل الذي يكون يف أدىن درجاته يف طريقة تقبل املتلقي للحجج التارخيية 
وكسب الشاعر تأييد املتلقي من باب أنه خاطبه مبا هو متواتر عنده اليت صادق على وجودها مسبقا 

 .وميس أخالقه العربية الكرمية خاصة كاستعمال احلجاج بأيام العرب يف اجلاهلية واإلسالم مثال
 

و كسب الشاعر تأييد املتلقي من باب أنه خاطبه مبا هو متواتر عنده، وميس أخالقه العربية الكرمية خاصة 

  .احلجاج بأيام العرب يف اجلاهلية و اإلسالم مثال كاستعمال

قام أبو فراس باستغالل اإلمكانات اليت متنحها اآلليات اللغوية ،كالتكرار الذي يتجلى استعماله و كونه  -

و من خالل تكراره السم الفاعل و اسم املفعول و صيغة املبالغة و أفعل . خاصية أسلوبية يف الروميات

نستنتج أنه استغالل الدالالت اليت يضفيها استعمال تكرار هذه الصيغ و املتمثلة يف  –قلة و لو ب - التفضيل 

  .دوام احلال، و الداللة على الصفة و املبالغة فيها 

وقرا بقيم تداولية تتمثل يف التأكيد للمتلقي على وجود هذه األمساء اليت تكون صفات يتحلى ا الشاعر 

  عن طريق إيرادها يف السياقات اليت متس أمن املتلقي، . ة محله على االقتناع ايف اخلطاب الشعري و حماول
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وإميان أيب فراس بضرورة تواجده يف مكانه املنوط به يف هذه الظروف، من خالل التأكيد على استعمال 

 و من جهة أخرى إثبات بقاء صفات الفارس الذي يذود. من جهة هذه الصيغ اللغوية من خالل تكرارها

  .على محاه من خالل صيغ الفاعل خاصة و كونه ابتلي بسوء احلظ من خالل حتمله السم املفعول

  .ساعدت كل هذه الصيغ بطريقة أو بأخرى يف إقناع املتلقي و محله على اإلذعان

ساعدت اآلليات البالغية يف إثبات دعاوى قال ا أبو فراس، وهذا ما استنتاجاه من خالل تتبعنا للطاقة  -

أن  ستنتجحلجاجية اليت حتملها خمتلف الصور البيانية، واستخراج السالمل احلجاجية املستمدة منها، حيث نا

من القول العادي، ألا  تأثريا  استعمال الصورة البيانية يف احلجاج أقوىاخلطاب األديب الذي يعتمد على 

تواصل معهم من خالل دعوم للقيام توفر إمكانية التأثري على خمتلف املتلقني من خالل إحكام عرى ال

بعمليات استنتاجيه تتراوح بني البساطة والتعقيد، ولكنها يف اية األمر تؤدي حتما إىل الوقوف على قدرة 

أيب فراس على استعمال الصور البيانية بطريقة تلفت انتباه املتلقي ، وتدفعه لالستنتاج مما جيعله يتأثر مبا 

آراء أيب فراس على األقل، أو على فعل ناتج عن التأثري الذي طبقه الشاعر على  يسمع و يقبل على مساندة

املتلقي من خالل استغالل السياق الذي ترد فيه األقوال و الصور و العبارات احلجاجية، والذي يكون 

اس حسودا أو قريبا مقربا كسيف الدولة ، أو أخ أيب فر. مالئما لطبيعة املتلقي من حيث كونه محدانيا

كل هذا خضع له اختيار الصور البيانية و شحنها . له كالروم اعدوا مناوئ اهليجاء ،أو من خالل كونهاأب

  .بطاقة حجاجية تضمن من املتلقي إصرار على حتليلها للوصول إىل مكامن قصد أيب فراس من إيرادها 

و . و العمل على حماورا لعب التشخيص دورا كبريا يف اإلقناع، وذلك الستناده على استدعاء ذوات  -

نستنتج أن أكثر الذوات املستدعاة يف الروميات كانت ذواتا جمردة وجدنا أا يف أغلب األحيان متثلت يف 

الدهر و املوت؛ الدهر الذي له صورة اخلائن، الغدار، الذي ميثل شخصية معيقة لسري األحداث بالنسبة أليب 
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و هذا ما جيعل . ء حيث ال وجود للموت إال بوجود أيب فراس ندا لهفراس ، و املوت الذي ميثل حافزا للبقا

  .الروميات تدور يف سجال بني الشاعر و حسرته من دهره و مقاومته للموت

و تشخيص ساهم يف تبيان خطر هذين العدوين . هذا ما مسح لنا بلمس حتاور بينه و بني الدهر و املوت

 تعذر فدائه، رغم أن له تارخيا يشهد له بتقدمي املقابل املتمثل يف على سري األحداث يف أسر أيب فراس، مث يف

و هذا ما حيمل املتلقي على االقتناع . شجاعته، وجماته للموت يف كل املعارك اليت خاضها قبل أسره

  :بأمرين 

لسيف ....سوء حظ أيب فراس حيال دهره ؛الذي مثل ذاتا معيقة لألحداث مثله مثل احلساد الذين : األول 

  .الدولة و حيبطون مساعي الشاعر

محل املتلقي على اإلقناع بشجاعة أيب فراس يف املعارك و ضرورة وجوده فيها من خالل محل املتلقي :الثاين 

  .على استنتاج هذا األمر مث اإلذعان له

لتفادي تلعب اإلشاريات و األفعال الكالمية دورا يف احلجاج، و هذا ما مل نتطرق له يف هذا البحث  -

رغم إدراكنا البون الشائع بني إستراتيجية اإلقناع و إستراتيجية  ،ستنتاجاتالتكرار اوبالتايل تكرار األمثلة 

  .بنوع من اإلقناع يف ايتهما ني تنتهيان اللت.التضامن و التوجيه

 
  
  
  
  
  
  
  

  

  األفعال الكالمية يف الروميات : الثالثاملبحث 
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  خروج الطلب ال على مقتضى الظاهر.هـ
  
  التعبري الكنائي.و
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فعال الكالميةاأل: املبحث الثالث
السياق هذه األساليب اليت تتناسب مع  ،ترد األفعال الكالمية وهي اليت تتمثّل يف األساليب اإلنشائية      

يف هيئة طلبية تستدعي مطلوبا  تالذي ترد فيه وخترج عن األغراض األصلية اليت وضعت هلا، وقد صيغ
املشاركة التخاطبية اليت متثل البديل ملا افتقده الشاعر، مثل الرمحة  بيثبت حصوله بتلفظه، وهو طل
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اخلطاب اليت هي مبثابة حقوق واليت تعبر عن أثر نفسي ناشئ عن احترام قوانني  ،واالستعطاف والرجاء
  . وواجبات تؤدى يف اخلطاب

الطلب، عن على   ةقائم باستعمال أساليب  ملخاطبااستدراج تعمل هذه األغراض الشعرية على و     
، اليت يلقيها الشاعر، واليت خترج إىل ...طريق االستفهامات والنداءات املتكررة واألوامر والنواهي 

تظافر هذه األساليب لزيادة القوة تو ، املنتظرةو أدام ردود أفعال املخاطب املفترضة االستمالة يف حال انع
جنازية لألفعال، فقد جند االستفهام مع األمر يف نفس البيت الشعري، وذلك ما يدفعنا إىل ترجيح الفعل اإل

لغرض املتضمن يف الذي نراه يتالءم مع قصد املتكلم يف ذلك السياق التواصلي، من خالل االعتماد على ا
القول يف ذلك املوضع، وحنن ال نطلق حكما قيميا على األفعال الكالمية من حيث قدرا على اإلجناز 
والفعل يف املتلقي، وبالتايل القول بأا ناجعة من حيث تطبيق القوة اإلجنازية على املتلقي، بل حىت وإن مل 

   . ث جتعله يتفاعل مع ما يطرحه املتكلم من أفكار، حيتدفعه لإلجناز، فإا على األقل توجهه للفعل
وأبو فراس كان يهدف إىل إمساع صوته من األسر، واستغالل قدرته على مد جسور التواصل مع      

واالستعطاف، وذلك ليكسب اهتمام  قمتلقيه، فكان ينطلق يف أغلب الروميات من الشكوى والتشو
  .خل القصائد لتقدمي أفكاره، ليفسح اال يف دااملتلقي مبا يقوله

ته من خالل استفهامات بإثار الذي يعمل على استحضاره،ينطلق يف التخاطب مع املتلقي ذا فهو  و      
  .ونداءات ، حياول املتلقي إجياد أجوبة هلا، وتقتضي تفاعال مع الشاعر

راز معامل االستعانة مبدأ التعاون وقبل الدخول يف حتليل خمتف األفعال الكالمية يف الروميات ، نبدأ بإب    
 بدأمل صياغته يفغرايس أهم شيء يركز عليه ف الذي يعد أهم مبدأ تعتمد عليه نظرية األفعال الكالمية ،

توجيه أفعال املتكلم للداللة على قصده، حيث ميارس ضغطا على املتلقي،  ى؛هو قدرة هذا املبدأ عل لتعاونا
  .توجيهه لفعل معني يف املستقبل وقيدا خطابيا ولو بسيطا من أجل

وتساعد اإلستراتيجية التوجيهية على إجناز . اخلطابألن غاية ما يهم املتكلم هو حتقيق هدفه من      
  .األفعال، من خالل تطبيق مبدأ السلطة بني طريف اخلطاب ودرجة التفاوت فيها بينهما

لتعاون، من خالل وجود مناسبة القصيدة اليت ويف روميات أيب فراس احلمداين جند احتراما ملبدأ ا     
يوردها ابن خالويه راوية الديوان قبل إيراد نص القصيدة، وذلك من خالل االتفاق املسبق على السري الذي 
يتوجه حنوه النص؛ من حيث كون القصيدة مناظرة، أو عتابا، أو جوابا عن سلوك معني، حىت وإن كان 

عو املتلقي القاريء إىل عدم االستغراب من وجود نربة عنيفة بني أيب فراس ، وهذا ما يدهذا االتفاق ضمنيا
وسيف الدولة مثال ، فذلك يعود إىل أن سيف الدولة فتح اال أمام الشاعر للدفاع عن نفسه ، وإمكانية 

تراتيجية االنفعال أثناء ذلك ، وهو اليؤثر على سري العملية التواصلية ألنه يف كل مرة ، يعود الستعمال اس
  .تضامنية يعمل فيها على كسب املتلقي
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فمثال نالحظ أن تقريع سيف الدولة واامه أبا فراس مبراسلة صاحب خراسان إن عجز األمري عن      
وضع حدود للتأدب استغناء عن سداد مال الفداء، يثري حفيظة الشاعر ويدفعه إىل الدفاع عن نفسه دون 

  .مع املخاطب
  : اخلطاب املنبثقة عن مبدأ التعاون نالحظ ما يليوعن تطبيق قوانني 

فتجربته حتمل وجها من وجوه املعاناة اليت يعيشها األسري، فالشاعر بذل النفس : قانون الصدق -   
رخيصة يف سبيل الذود عن حصن منبج الذي والّه سيف الدولة عليه، والصدق من أبرز مظاهر التعبري عن 

فالشاعر شارك خماطبه مهومه بصدق، صدق ال يهم فيه إن كان . مثال راألسالعواطف والتجارب النفسية ك
  .املهم أنه قدم صورة صادقة عن خواجل نفسه مبالغة أم ال

وذلك من خالل التزام الشاعر مببدأ الكمية، من خالل اهتمامه بنقل : قانون اإلخبارية والشمولية -   
. نلمسه حني كان يعاتب أويشكو فإنه ينشئ قصائد طويلةاخلرب باالستعانة بالتوسع واالسترسال،هدا ما 

عما  رفهو يقصد إىل التفصيل يف اإلخبار؛ سواء أكان تعبريا عن معاناته جراء األسر، وإصراره على اإلخبا
  .يدور يف نفسه

ا وذلك من خالل جعل كالمه مناسبا للمقام الذي يرد فيه  بتقدمي نتائج يستفيد منه: قانون اإلفادة -   
من خربة باحلياة وجتربة وباع يف القتال والتدبري والقيادة، كل هذا مينحه أبو  هتتمثل فيما يسوق ،املتلقي

فراس ملخاطبه يف قالب حكمة تلخص جتربة ثرية، والتزامه مبناسبة القصائد ففي خطابات التعزية ال يزيد 
يف النصوص و.ابن عمه بأنه أسري مل يفد بأن يساند املتلقي وهو سيف الدولة، لكنه ال يضيع فرصة تذكري

األدبية خاصة يصعب علينا إسناد دور حقيقي وفاعل للمخاطب لكن ميكننا يف أي حال وصف أبعاد 
فالقارئ يهتم بكيفية مقدرة الكاتب على ضمان ، العالقة بني املتكلم واملتلقي من خالل ظهورمها يف النص 

من خالل رصده لتشكل العالقة بني ، ه وبني املخاطب املفترضالتفاعل واستمرارية النشاط اخلطايب بين
  .املتكلم واملتلقي

  
   رجال قلم  موكذلك يف املناظرتني اللتني أجرامها مع الدمستق ؛ األوىل يف الطعن يف شجاعة العرب وأ

  .مهال سيف، والثانية يف الدين، حيث يرمي بثقله أمام هذا املتلقي ويفخر بانتمائه العريب وبقو
أما عند القيام بتحليل األفعال الكالمية، فإننا سسنهتم مبدى مالءمة الغرض املتضمن يف القول للمقام الذي 

وتبيان سبب وروده على األسلوب املباشر أواألسلوب غري املباشر، ورصد العوامل ورد فيه الفعل الكالمي، 
مستوى ثانيا من االستعمال غري املباشر لألفعال املقامية اليت تعمل على استدعاء التعابري الكنائية بوصفها 

  .الكالمية
  :االستفهام. أ     
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على أنه من اإلنشاء الطليب، ومييزه  االستفهام يصنف أغلب البالغيني :املوجه إىل سيف الدولة -    
إنك يف االستفهام تطلب ما هو يف اخلارج ليحصل يف ذهنك نقش له مطابق، وفيما «: السكاكي بقوله

أي (اه تنقش يف ذهنك مث تطلب أن حيصل له يف اخلارج نقش مطابق، فنقش الذهن يف األول سو
 هخماطب2 "تدرجيس" فراس اأبوجند أن .1»متبوع ) أي باقي األساليب الطلبية (تابع ويف الثاين  ) االستفهام

التفاعل من خالل وضع  يف الروميات من خالل عروض حتمل يف طياا توقع قابلية حصول هخماطب2
املخاطب املسبق لشروط التواصل بينهما، ألن بعض القصائد اليت يلفت استعمال االستفهام فيها النظر ، 

إذ  ،يف  القصائد املوجهة إىل سيف الدولة خاصية أسلوبية بارزة ميثل االستفهام و .كانت جوابا عن عتاب
تدخل ضمن التساؤل عن ، ريةل معان كثموذلك لقدرة هذا األسلوب على حت ؛راه يتكرر يف كل القصائدن

مث ال  ،يتباطأ يف افتدائه –وهو الذي اصطنع أبا فراس لنفسه وألمن دولته -األمر الذي جيعل سيف الدولة 
فالتغري املفاجئ ألبعاد . خيرجه من األسر إال بفداء عام، فيساويه يف هذا األمر بأقل أسري يف سجون الروم

ل صدمة للشاعر كّأمر ش ،ألسردخوله ل دوجهة نظر الشاعر بع ن، مالعالقة بني أيب فراس وسيف الدولة
وهذا عائد إىل أن الشاعر ينظر إىل األمر من منظور ذايت حمض ، .وأثار ذهوله وتساؤالته عن األسباب

  .جومات الرومهأن الدولة احلمدانية تعاين خطر ويفوته 
وحسب تغري نفسية  -تنتجناهحسب ما اس-درج حسب مراحل األسريت األسلوبوجند أن هذا       

يف الروميات األوىل، كان  استعمال االستفهامفالغرض من . يف األسر يهاعر مقارنة بطول املدة اليت يقضاالش
جللب اهتمام وانتباه املخاطب الفعلي املقصود باخلطاب وهو سيف الدولة غالبا، على اعتبار أنه الوحيد 

فقد أراد منه االستخبار الذي يعد غرضا مباشرا من صياغة  الذي ميلك اإلجابات عن تساؤالت الشاعر،
تعجب،  ملا العتاب، أوالنكارا أواإل تتمثل يفاالستفهام، وميكن أن نضيف له أغراضا متضمنة يف القول 

  .حيدث، بأسلوب تسوده اللطافة والرقة، وإن كان فيه من احلرية ما ال ميكن إغفال أمهيته
  ]قاربمن املت [ :يف قوله فنجده 

    

  3ب؟ـعالم اجلفاء؟ وفيم الغض  أسيف اهلدى وقريع العرب
  ب ـــتنكّبين بعد هذا النك  وما بال كتبك قد أصبحت
  وأنت العطوف وأنت احلدب  وأنت الكرمي وأنت احلليم

                                                
 . 416مفتاح العلوم، ص : السكاكي : ينظر  -1

، 1حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة، منشورات االختالف، اجلزائر ، ط: آمنة بلعلى : نستمد هذا املصطلح من - 2
  . 104: ، ص 2002

  .28:الديوان ،ص: أبو فراس احلمداين:ينظر- 3
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إن استهالل القصائد باالستفهامات ينم عن حماولة استدراج للمخاطب، من خالل طرح أسئلة كثرية،      
ر املتكلم عند طرحها إجابات عليها، بل يهيئ نفسية وانتباه املتلقي ومن مثّ يقبل عليه باملدح أو الينتظ

  .االستعطاف أو الرجاء
  ]من املتقارب [: وقوله

 

  1ب ــوأين عتبتك فيمن عت  أتنكر أين شكوت الزمان
  ب  ـوصيرت يل ولقويل الغل   فأالّ رجعت فأعتبتين

        

حياول أن يربئ نفسه أمام سيف الدولة، حني بلغه أن بعض األسرى قال إن ثقل  بياتإنه يف هذه األ     
–بذلك -كاتبوا فيه صاحب خراسان وغريه من أصحاب البلدان، وخفّفوا–يعنون مال الفداء –هذا املال 

ه عن األمري، وباستعماله ألسلوب االستفهام ليس قصده معرفة سبب غضب وجفاء ابن عمه، ألنه أمر يعرف
بل ويدرك خطورته على مسار وأبعاد العالقة بينهما، فيخرج االستفهام من الغرض األصلي املوضوع له، 
وهو طلب االستخبار إىل غرض مستفاد من السياق متثّل يف نفي التهمة عن نفسه، ألن اللجوء خلارج 

بوادر خيانة يف النفوس، اإلمارة لطلب الفداء، أمر يتعدى رغبة األسرى يف التخلّص من األسر إىل وجود 
هلذا رأى الشاعر أن عليه تربير هذا املوقف، وإبعاد نظرة شك من سيف . ناتج عن تالشي الثقة يف األمري

لينقل  ،الذي يستغلّه الشاعر التحضيضب االستفهام ، ولعل هذا يتضح من خالل تطعيم أسلوبهالدولة جتاه
مرموقة عند أيب فراس، وأن له كلّ احلق يف معاودة عتبه، من لسيف الدولة حقيقة أنه ال يزال حيتفظ مبكانة 

  .سيف الدولة من جتافيه له معىن األمل يف رجوعيحمفرقة  بسلواأل يزيدأعتب، ف :خالل داللة الفعل
من  [: هقوليف ووروده جافا من أية انفعاالت أو عواطف . ع نربة الرقة منهبرتاالستفهام شدة  زداديو
  ]لوافرا
  

  2بـــوأنت علي واأليام إل  كله غضب وعتبزماين 
  ،بـوكم ذا االعتذار وليس ذن  ؟إىل كم ذا العقاب وليس جرم

  ه كذب؟ــومثلك يستمر علي  أمثلي تقبل األقوال فيه؟
فهو يف هذه األبيات يساوي بينه جوابا على عتاب سيف الدولة له وهو يف أسره،  هذه األبياتجاءت      

، فهو يسترهب املوت ال يأبه حبالته النفسية  هفوجد أن ،ه زيادة على مهوم أسره يعاتبهوبني سيف الدولة ألن
فعليه أن خياطبه بنربة مساواة ألنه بذل االعتذار دون أن  .يف ديار الغربة وخياف من النهاية يف غياهب احلبس

للشاعر  -ضمنياولو –، وهذا يعود إىل أن سيف الدولة مسح مث عوتب دون اقتراف جرم ،ذنبا يرتكب
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بقول ما خيتلج يف نفسه، هذا السماح يكون من استثمار فعل العتاب الذي بدر من األمري، واستلزامه لرد 
  .  فعل مياثل قوة الفعل املسبب له

. لكن بطريقة غري مباشرة ،ض بهيويوظف أسلوب االستفهام للتعبري عن عتاب سيف الدولة والتعر     
  ]من الطويل [ :ذي يورد ابن خالويه أنه سيف الدولة يف قولهباإلحالة على الغائب ال

   
  

  1من هو حارث؟: يد الدهر حىت قيل  فما هو إال أن جرت بفراقنا
  ثـــوتلك عهود قد بلني رثائ  يذكّرنا بعد الفراق عهوده

  

ولة ورغم أن الواضح من األبيات أن سيف الد ،داء مكشوفةفطلة سيف الدولة بالفقد أصبحت مما     
إال أن الشاعر يرى أن تلك  ،حيتفظ بنفس املكانة أليب فراس وسيويف له بعهود قد وعدها له يف سالف األيام

له فيها  يففهو ال يضمن له حياة يو، ألنه حيتاج يف الوقت احلايل الفداء ،العهود قدمية بالية وال حاجة له ا
  .سيف الدولة بعهوده

  

عندما تذهب  ،أيب فراس ةسيف الدولة والد دحلة املواجهة الصرحية بعد أن يرمث ينتقل االستفهام إىل مر     
. ب أم أمري من احلمدانينييفكيف خي. فالشاعر يرى أن كرامته من كرامة أمه. إليه ملطالبه بافتداء ابنها

  ]من املنسرح [: تقريع حني يقولبالفنجده يف هذه األبيات يواجهه 
  

  2دون الورى معوهلاعليك   ؟بأي عذر رددت واهلة
  ينتظر الناس كيف تقفلها  جاءتك متتاح رد واحدها
  تلك املواعيد كيف تغفلها  تلك املودات كيف متهلها

ينتظر : "يف قوله ،ةخائب ر يف الشاعر هو مشاتة احلساد فيه ويف أمه حني ردها سيف الدولةثّوأكرب أمر أ     
ألنه اليستطيع التماس أي  ،وقف سيف الدولة واستنكاره لهر بصراحة عن رفضه ملبويع "الناس كيف تقفلها

إال أنه خيرج عن املألوف . رغم أن كل املعطيات تقول بأنه سيتقبلها وجييب طلبهاو عذر لسيف الدولة،
أن سيف الدولة رجل مواقف نبيلة جتاه من يقصد منه  ، علماواملتوقع ويتجاوز صلة الرحم اليت بينهما

  ]من املنسرح [ : مبعروفه فريد قائالوأقاربه أوىل. خدمة
  

  3؟كيف وقد أحكمت حتللها  تلك العقود اليت عقدت لنا
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  هاـومل تزل دائما توصل  ؟أرحامنا منك مل تقطعها
  لهاــتقوهلا دائما وتفع  ؟أين املعايل اليت عرفت ا

  إال وفضل األمري يشملها  مل يبق يف الناس أمة عرفت
  ؟هاـن عنا؟ وأين معدلفأي  حنن أحق الورى برأفته

الستنكار ملوقف سيف الدولة من جميء والدة أيب إلظهار احلرية وا االستفهامات،يكثف من اجند أنه     
تعسفه ، ومدى  حتمله خطأ ختييب والدتهإجنازية  ةقوبيوضع على كاهل املتلقي ثقال  فراس له ، وجيعل منها

  .نفسية الشاعريف هذا املوقف ، وأثره السليب الذي تركه يف 
من استعمال أدوات االستفهام  فثّونالحظ أنه يف اخلطاب املوجه لسيف الدولة أنّّ الشاعر يك     

من مواقف سيف الدولة  ةوالغرض التداويل هلذا التكثيف هو إظهار االضطراب واحلري ها،ينوعو
وإثارة حفيظة  ،من هذه املواقفواستعمل االستفهام وسيلة لنقل استغرابه  .الغريبةوعتابه له فوق كل ذلك
  . وهو يف األسر -يف نظر الشاعر–سيف الدولة الذي ال يأبه به 

يتجسد من خالل تقدير  اكالمي فعال ميظهر االستفها :االستفهام املوجه إىل املخاطبني اآلخرين -    
وهو إذ يستفهم فإنه  وهذا ألنه يهرب من حاضره التعيس إىل ماضيه العزيز،الشاعر لذاته يف مرحلة األسر،

متفردا عند قومه ال يضاهي أي  وينقل له شعوره بكونهيضع أمامه متلقّيا مفترضا لإلنصات لتساؤالته، 
  ]من الطويل [ :منهم مكانته القتالية يف قوله

   
  1طويل جناد السيف رحب املقلّد؟  مىت ختلف األيام مثلي لكم فىت

  د ؟ ـى البأساء غري ملهشديدا عل  مىت تلد األيام مثلي لكم فىت
  

 فإن الشاعر عن شيء، رونالحظ أن هذا الفعل الكالمي إذا كان غرضه الصريح واملباشر هواالستخبا     
اإلخبار  ، وتوجيههم إىل هذه األمهية من خاللإبراز أمهيته لقومه إىل ه إىل غريه، وهو يتجاوزه هنايتجاوز
الذي يهدف من ورائه إىل .معىن الشكوى يفاملخاطبني اآلخرين  االستفهام مع يوردو .وانتصاراته همبحاسن

تأسيس عالقة تواصلية وطيدة مع هؤالء املخاطبني، أمال يف جعلهم يستأنسون بكالمه ويعززون موقفه عند 
، وحماولة التأثري . سيف الدولة، لذلك فإن اخلطاب معهم يكون دف مد جسور التواصل للهدف السابق

ىل إمهال إوهو معرفة األسباب اليت  دفعت سيف الدولة  ،توجيههم إىل قصده من اخلطاب النفسي فيهم، ل
   .ل صدمة للشاعر وأثار ذهولهكّشالذي مر األ. الشاعر
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تنوع أدوات االستفهام يدل على حرية ذات الشاعر، فهذا التنويع جيعل الذات تبحث عن أي األدوات و 
  .رك سببا هلذا اإلمهالأجدى للسؤال واضطراب الذات اليت ال تد

  ]من الكامل  [: يقول معاتبا ابين سيف الدولة أبا املعايل وأبا املكارم
  

  1؟اـمـال تذكران أخاك  يا سيدي أراكما
  اـمـيبين مساء عالك  أوجدمتا بدال به

ذ لك يرمي منه إىل التعجب من موقفهما جتاهه، ألنه إضافة إىل كونه فارسا يف اجليش ، هو خاهلما ، ل    
لكسب جاء  استعمال االستفهامينبههما إىل ضرورة تذكّره ضمنيا ، ويعاتبهما عن تعويضه بأي بديل، ف

  . من خالل الفعل فيهتعاطف املتلقني
  ]طويل لمن ا [: ففي قوله.ليشاركه تساؤالتهمن ذاته  ارج خماطبخي وجنده يف خطاب آخر 

  
  2مور مساعدي؟على تلك األ لّوق  وهل غض مين األسر إذ خف ناصري؟

يتوجه باخلطاب لنفسه ويتركهم  بلمباشرة ال خياطبهم ا ملوقف قومه،وستنكاررغم أن معىن القول حيمل ا
خف : من خالل سياق املفارقة الذي ورد فيه أسفه عليهم،  فاالستفهام مرآة ،ون على املشهدجيتفر

   .ّمساعدي ناصري، قلّ
  :النداء. ب  

يعد سيف الدولة املخاطب األول يف الروميات وقد استعمل الشاعر معه : لةالنداء مع سيف الدو -     
ن املواضيع اليت ناداه فيها هي العتاب واالستعطاف، فهي تستوجب وذلك أل. بطريقة مميزةأسلوب النداء 

ومن  .الروح اخلطابية يف النص ثّن النص لبغضوأو استعماله يف  ،النداء سواء للفت االنتباه يف بداية النص
، بعدما حيس ببعض اخلفوت يف التفاعل صوت الشاعر يف النص يدفع إىل االهتمام مبا يقولهيل املعلوم أن تعا

من طرف املتلقي ، أو بعد اإلحساس بطول الفكرة ، لذا يظهر جليا أن النداء يساعد على متتني عرى 
اعر يف إشراك اآلخر يف اخلطاب ، ، من خالل اعتماده على مبدأ املشاركة ، ورغبة الشالتواصل بينهما 

  .بإلزامه بأن يكون خماطبا ، بتوجيه الكالم له بالنداء
  

بار الذي حيمله له، وصورة املثل األعلى كالعالقة املتميزة بني الشاعر وسيف الدولة، وذلك التقدير واإل وتطالعنا
يعود إىل معاناته  ذا قصائده، وهاليت بقيت مسيطرة على فكر الشاعر رغم الضغط النفسي الذي كان يعانيه يف
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ه، ورغم نربة العتاب بعنف يف الروميات إال أن نداءاته لسيف ئمن عدم إنصات ابن عمه له عن طريق قبوله افتدا
فليس هناك انفصال تام ، طياا معىن النداء وال تبدو منقطعة عنه حتمل يف  اليت .مبعىن االستغاثةالدولة اتسمت 

   .غرض النداء األصليبني  و فها غرضا بديال االستغاثة  بوصبني 
  

نربة  اعليه غىكانت تط ،جند أن النداء يف الروميات األوىل واليت نظمها يف بداية أسره ومن جهة أخرى   
  .لطيب العالقة بينهما. افتدائه إذ كان يعتقد بأن سيف الدولة سيهب يف ،الرجاء واالستعطاف

  ]من الطويل [ :ففي قوله 
  

  1لقد أخلقت تلك الثياب فجدد  بسي النعمى اليت جلّ قدرهافيا مل
  

ألنه هو الذي يهتم بأن ال .ففي هذه األبيات ما يزال الشاعر حيتفظ البن عمه بالصورة املثالية اليت رمسها له 
وال ضري من مواصلة هذا الفضل يف . ره بأنه ذو فضل عليهكّهو يذو ص على سالمته،يصيبه مكروه، وحير

إن النداء يدعم الرؤية املنحصرة يف ذات الشاعر، حيث أنه ال يرى غري حمنته وال يراعي  .ألسرفترة ا
  .الظروف اليت متر ا الدولة احلمدانية

وطياا معىن النداء  والدالالت اليت تتولد من إجراء النداء كالندبة والزجر والتحسر واالستغاثة وغريها حتمل يف 
  .س هناك انفصال تام بني هذه األغراض البديلة وغرض النداء األصلي فلي ،وال تبدو منقطعة عنه

   

العالقة بينهما  ةعلى دق ،يدل متوقع األم يف الرتبة الثانية من املخاطبني يف الروميات: النداء مع والدته -    
  .وعلى اإلخالص يف الود للوالدين

  

ويفتح هلا باب  دة اليت حيملها هلا ،قة الشديويف نداءاته لوالدته ينحو النداء منحى خاصا ميتاز بالر  
وقد  ،وهي متثل له املتنفس األصدق ،خيلص له يف أهله ومه ألنه على وعي بأا أكثر شخصمشاركته له مه

 وخروج النداء للندبة يدل على ،محل النداء معىن الندبة وهي درجة رقيقة من النداء وليس غرض أصليا
داللة على معىن النداء يستعمل في ،ملتنفس الذي يرتاده كلما وقع ضيق نفسيإذ متثل له امللجأ وا ......
في ف.الذي يعد يف مرتبة أرق من النداء يف احلالة العادية ، إذ جند فيه نوعا من التعاطف مع املخاطبالندبة 

  .القصيدة اليت يرسل ا إىل سيف الدولة عندما يرد أمه خائبة بعد أن طلبت إليه نداء ابنها
  ]من املنسرح  [ :اليت مطلعها و 
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  1  اأخرها مزعج وأوهل  يا حسرة ال أكاد أمحلها
  ]من املنسرح  [ :فيقول؛ فيظهر ألمه تفجعه ذا احلدث الذي مل يكن متوقعا 

   
  2نتركها تارة ونرتهلا   يا أمتا هذه منازلنا

  تارة وننهلها لّها نع  يا أمتا هذه مواردنا
سر متوقع للفرسان ، وقد تعود حبكم طبيعة حياته القتاليةعلى ترك الديار سواء لإلغارة لكنه يذكّرها بأن األ

أوحىت لألسر يف حالته هذه ، ويهمه كثريا أن يظهر ألمه جتلّده ، واتخاذ األمر ببساطة ، ألن هدفه من 
حباط الذي أعقب ، ومشاركته هلا يف شعور اإلاخلطاب معها هو التخفيف من وطأة ختييب سيف الدولة هلا

   .تصرف سيف الدولة
  ]الكامل من  [ :مسنانداوويستعمل كذلك الندبة ملواساة أمه  
   

  3إىل اخلري والنجح القريب رسول  فيا أمتا ال تفقدي الصرب إنه
  لـعلى قدر الصرب اجلميل جزي  ويا أمنا ال حتبطي األجر إنه 

  زولها وتــــجتلى على عالت  ويا أمنا صربا فكل ملمة
  

فهو . ا ممن يناديهية يف هذه األبيات تضيف شحنة من الرفق يف النداء وجتعل املندوب قريبا شعوربإن الند     
فليس هناك انفصال تام ، النداء منقطعة عن الندبة وال تبدو ،يقامسه مشاعره ويدرك ما به ويبحث عن مساعدته

  . اأصلي اغرض بوصفهالنداء بني و بديال ضاغرالندبة بوصفهابني هذه 
   ]الكامل من  [ :ويستعمل النداء يف رثائه ألمه وقد بلغه نعيها وهم يف األسر؛ يقول

  4بكره منك ، ما لقي األسري  أيا أم األسري، سقاك غيث 
  ريــحتير ال يقيم ، وال يس  أيا أم األسري،سقاك غيث
  ريــإىل من بالفدا يأيت البش  أيا أم األسري،سقاك غيث

  وقد مت، الذوائب والشعور؟  ألسري، ملن ترىبأيا أم ا
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إنه نداء ال يرجو من خلفه إجابة من أمه ، بل ينتظر انتفاضة من احلمدانيني حلاله اليت آل إليها وهو الوصول 
   ]الكامل من  [ :يف قوله: إىل درجة فقدان أمه من احلسرة عليه، ويصور معاناا وانتظارها

  1رـى بك مل يكن منه نصيمض  أيا أماه، كم هم طويل
  ورـبقلبك ، مات ليس له ظه  أيا أماه، كم سر مصون

  رـصيـأتتك ودوا األجل الق  أيا أماه، كم بشرى بقريب
 

إنه يعاين وحدة أمه قبل وفاا، وقلة ناصرها واملهتمني ألمرها، لقد ماتت وهي حتمل الكثري من األسرار، 
نها، إنه نداء حيمل احلسرة الصادقة والتأثر املفجع، لقد أثار بين عمه ودون أن تتحقّق هلا بشرى افتداء اب

بصوته املتعايل من األسر ، والذي ليس له غريه يف التعبري عن هذا الفقد ، ولعلّه اخلطاب األخري الذي 
  .يوجهه ألمه قبل أن تصبح ذكرى

   

العرب عبارة عن استعماهلا أعين األمر يف لغة  :"يعرف السكاكي األمر بقوله:مر والنهياأل. ج     
وأما أن هذه الصور واليت هي من قبيلها هل ء،ونزال وصه على سبيل االستعال - وانزل -استعمال حنو لرتل

فاألظهر أا موضوعة لذلك، وهي حقيقة فيه، لتبادر  هي موضوعة لتستعمل على سبيل االستعالء أم ال؟
 جانب األمر، وتوقّف ماسواه من الدعاء، وااللتماس والندب، قم، وليقم زيد، إىل:الفهم عند االستماع حنو

  .2"واإلباحة والتهديد، على اعتبار القرائن
يقوله عن األمر، حيث إذا فشل يف أن  مبامن خالل هذا القول نالحظ أن املتكلم هو املسؤول على أن يعبر 

  . إخل ...مل يتعد أن يكون دعاء أو التماسا  يكون كالمه أمرا،
وال خيتلف عن األمر من حيث شروط جريانه على  3"طلب الكف عن الفعل استعالء" :فيعرفه بأنه النهي أما   

  .إلزام املخاطب به شرط االستعالء و :على األصل وهي
أن يكون  ال تفعل، :به حذو األمر يف أن أصل االستعمال والنهي حمذو:"يقول السكاكي يف هذا  و         

أفاد " أفاد الوجوب، وإال أفاد طلب الترك فحسب فإن صادف ذلك، ء بالشرط املذكور،على سبيل االستعال
والشروط املعدة .4 "جمرد طلب الترك ويكون بصيغة واحدة هي ال اجلازمة اليت تدخل على الفعل املضارع

  .إلزام املخاطب به شرط االستعالء و :إلجراء النهي على أصله هي

                                                
  .163: ، ص السابق املصدر:ينظر - 1

  . 428  :السكاكي ،مفتاح العلوم ،ص :نظري-2  
 .   213:خمتصر السعد ،شرح تلخيص كتاب مفتاح العلوم،ص:التفتازاين  :ينظر-3
  .427:السكاكي ،مفتاح العلوم ،ص :ينظر-4



 ــــــــــــ       التحليل التداويل لروميات أيب فراس احلمداين     الثانيالفصل 

 149

ويف  ،خرهو التعبري عن أبعاد العالقة باآل،  يف الروميات مر والنهيمال أسلويب األأكثر ما يدل عليه استع و    
أو  ،مركان طلب الفعل على وجه االستعالء يف األأسواء  ؛جلهخروجهما عن الغرض االصلي الذي يساقان أل

  .أو دعاء  ابإال أا مل خترج على أن تكون طل ،من السياق دإىل أغراض أخرى تستفا، طلب الكف يف النهي 
 ]من املتقارب: [ في قولهف
  

  1من ليس يشكو منك إال إليك  ن ــــــأع ،خريـأعانك اهللا ب
ر يتجاوز حد ممر يف الدعاء يدل على عمق العالقة بينه وبني سيف الدولة لكن فعل األفتضمني األ   

تاعب ، والوحيد الذي ميلك هلا ، جبعل سيف الدولة الوحيد الذي يسبب له املالدعاء إىل االحلاح يف التذلل 
  .حال

من خالل استعماله جلدلية ويقترب أكثر من خماطبه ، ببقائه على عهده معه ، رغم تغير سيف الدولة، 
 ]من الوافر: [ وقوله    :يف قوله.، وبقائه على العهد الذي ال يبلى سواء بذل الفداء أم النصاف والظلم اإل
   

  2مليء بالثناء عليك رطب  سانــــلي لـفقل ما شئت يف ف
  جتدين يف اجلميع كما حتب  اف وظلم ــنصإوعاملين ب

  ]من الطويل[ وقوله 
  3م يف خالصي صادق العزم واقعدقو  تشبت ا أكرومة قبل قوا

 ]من الطويل: [ وقوله  
  
  4دـرماين بسهم صائب النصل مقص  قلين عثرة الدهر إنه أ ، قلينأ

 هميثل حال أكيدا ملا يعانيه على أن ،لى وعي الشاعر بأن الضغط على سيف الدولةإن هذا االحلاح يدل ع   
 ،مراآمل خيرج عن قوانني اخلطاب فبقيت درجة املخاطب أعلى من املتكلم دائما وهو مل حياول أن يكون 

  .يؤثر على أبعاد العالقة بينه وبني خماطبهمرا يستمد آن كونه أل
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االمر مع والدته بعدا آخر فيه من الرقة والعطف الكثري لكنه صادق جدا يف يتخذ أسلوب : مر مع والدتهاأل
في ف ،ال يريد من وراء التلطف والتأدب معها يف اخلطاب إال ما يريده االبن البار، مه تعبريه فهو خملص أل

  ]من الوافر[  :قوله
  1زولـــجتلى على عالا وت  ويا أمتا صربا فكل ملمة 

  فقد خال هذا الناس قبلك غول  حتدرينهتأسي كفاك اهللا ما 
  لـومل يشتف منها بالبكاء غلي  وكوين كما كانت بأحد صفية

، من استعمال املصدر لألمر إىل استعمال صيغة فعل مرم خاصة نالحظ تنوع صيغ األيف اخلطاب مع األ
  . األمر،لكنه مل خيرج على أن يكون طلبا

املثالب هدفا يف التعبري ، وال خيرج بأن يعبر عن النصح ،  يتخذ أسلوب النهي من االبتعاد عن: النهي
  ]من املتقارب: [ ففي قوله: وقوع فيهوالتنبيه للخطأ الذي يوشك سيف الدولة على ال

  2ال بل غالمك ، عما جيب  فال تعدلن ، فداك ابن عمك 
الفداء أمر ال يليق به،  جنده يطلب إىل سيف الدولة فعل ما جيب ، ويؤكد له يف إحلاح ألن عدوله عن أمر

  .ويتقرب إليه بعد هذين األسلوبني بالدعاء، الذي خيفف من وطأة النهي املعضود بالتوكيد
  ]من الطويل: [ ويف قوله

  3سواك إىل خلق من اهللا راغب  فال ختش سيف الدولة القرم أنين 
مل يفده ، ألن سيف الدولة حياول كسب ثقة ابن عمه باخلطاب ، بإصراره على كونه إىل جانبه، رغم أنه 

مسؤولية وشجاعة ، فهو خيفف عليه ضغط الطلب ، ليحمل خطابه ما هو ضمنيا ال ينفك عن  وسيد قرم ذ
  .الطلب

   ]من الطويل: [  قولهويف
  4وال تقطع التسآل عين، وتقعد  فال تترك األعداء حويل ليفرحوا

   مبقعدفلست عن الفعل الكرمي  وال تقعدن عين ، وقد سيم فدييت
دعوة ورجاء بعدم تركه عند األعداء ، ألن ذلك له صورة سلبية للحمدانيني ، تتمثل يف التفريط يف قادة 
اجليش، ودعوة إىل عدم إمهاله ، من خالل العمل على السؤال عنه، ودعوة لإلسراع يف فدائه من خالل 
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دون حدة فيه ألنه خيتمه باملدح ألن  تقوية األسلوب بالتوكيد، الذي يعبر عن جدية الشاعر يف الطلب ،
  .سيف الدولة، من شيمه الفعل الكرمي

  
  :التمين.د

مرا مستحيل وليس أ ،، على اعتبار أن الشاعر يرى أن خالصه أمر ممكنإن التمين يف الروميات نادر الوجود
 ]من الطويل: [ احلصول، نالحظ يف قوله

  
   1األنام غضاب وليتك ترضى و  فليتك حتلو واحلياة مريرة    
 راب   ــوبيين وبني العاملني خ  وليت الذي بيين وبينك عامر    
  

ويف هذا الكثري من املبالغة ، إذ هو يدرك أن هذه األمور ال تتحقق لكنه يستغلها يف توجيه فعل املخاطب 
  .إىل ما يريده 

 ]من الطويل[  :يف خطابه ألخيه ويف قوله
  

 2 تناقل يب فيها إليك الركائب  ةأال ليت شعري هل أبينت ليل
يتمىن أن يأيت اليوم الذي ينال فيه حريته وينتقل على الركائب إىل أهله ، إنه جيمع بني أمنيته ، وبني أمنية  

ويعمل على بعث االطمئنان  ،، وهو حياول التخفيف من جزع أخيه وقلقه بعد أسره ةأخيه، وهي نيل احلري
                                       .أسلوب التمين إىل نفس أخيه باستغالل طاقة

   
  : خروج الطلب ال على مقتضى الظاهر .هـ     
ليت منعت ا ياقاتفرضتها الس له وجوه متعددة، و يظهر من خالل استعمال اخلرب يف موضع الطلب،و     

 منها الطلبستفاد لب التقرير، يصيغ ضمنية يف قامن إجراء األسلوب الطليب بصيغته الصرحية، وجتاوزها إىل 
  :هي كاآليتو

  :والنداء اإلقبال -
ففي ،وذلك من خالل لفت انتباه سيف الدولة خاصة إىل احلالة النفسية السيئة اليت يعيشها الشاعر يف األسر 

 ]من الطويل[  :قوله
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  1لدي وللنوم القليل املشرد   دعوتك للجفن القريح املسهد   

من اجلزع والبكاء على احلال  حبال األسري الذي ال يفارقه األرق وال يداعب النوم أجفانه، دعوة للرأفة     
ىل القسطنطينية، وقد إهو أنه أرسلها يف بداية نقله ، اليت آل إليها، فالسياق الذي أرسلت فيه هذه القصيدة 

 ]من الطويل[  :ويقول فيها،شحنها بكثري من اجلزع 
  

   2فكن خري مدعو وأكرم منجد  ننا   دعوتك واألبواب ترتج دو
يعبر عن وعي بأمهية متتني أواصر التواصل بني ،فهذا اإلحلاح يف ضرورة  اهتمام سيف الدولة مبا يقول      

إلزام املخاطب ضمنيا ،  ، وهو يضع خماطبته يف درجة أعلى منه ،ليحاول من ذلك التقدمياألسر وخارجه
ر ، بل استعان مبا يتيحه له استعمال األسلوب التقريري، إلجراء الطلب، حيث أن الفعل مل يأت بصيغة األم

فهو مل يكتف بالطلب بأساليبه اليت جرت عليها العادة ، بل زاد على ذلك باستثمار خروج الطلب ال على 
   . مقتضى الظاهر، وما يفرضه املقام من عدم استدعاء األساليب الطلبية الصرحية

 ]من الطويل[  :قصيدةويف قوله من نفس ال   
  

   3دــىل غإوال أرجتي تأخري يوم   أناديك ال أين أخاف من الردى 
الشرسة اليت خاضها، ولكنه يأىب أن ميوت بني  كألنه كان معرضا له يف املعار ينفي خوفه من املوت،   

رب، تطبيق سلطة واألمهية التداولية لترتيل الطلب يف شكل اخل .أيدي الروم وهو عزيز احمللّ عند قومه
 .باخلطاب على املتلقي ومتكني الفكرة من نفسه وتوجيهه للفعل حسب رغبة املتكلم رغم أنه أقل رتبة منه

 .مه زمام أمرهلّفالنداء هنا حيمل املتلقي مسؤولية أن املتكلم كرسه ووضع فيه ثقته وس
لطلب باخلرب على اعتبار حصوله يف وذلك بأن يناجي املتكلم نفسه ، فيخيل له بأن األمر حاصل فيعرب عن ا

فالطالب من أن يبلغ حرصه فيما يطلب رمبا انتنقشت يف اخليال صورته ،لكثرة :"يقول السكاكي .الذهن 
واستخرج له  ،ما يناجي به نفسه فيخيل إليه غري احلاصل حاصال حىت إذا حكم احلس خبالفه غلطة تارة

  4".حممال آخر 
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وهو ما خيوله للقيام بدور كبري للفعل يف  شكل من الدعاء يف ختام القصائد،يتموقع هذا ال :الدعاء -   
و يأيت إلعالن املتكلم حصول  التواصل بينه وبني خماطبه، عالقةاملتلقــــــي، من خالل متتني 

الّ أن بغض النظر عن املعاين اليت ضمتها القصيدة سواءا أكانت تقريعا أم عتابا، إالوفاق بينه وبني املخاطب، 
ويف نفس الوقت ليس من مصلحته أن خيسر إنصات املتلقي له، فيستغل قوة ،الشاعر يسعى إىل قول ما يريد 

إذمبجرد التلفظ بصيغة الدعاء يكون املتكلم قد .فقط 1"فعال يتم عن طريق التلفظ به"فعل الدعاء، بوصفه 
املتكلم ، ألن املتكلّم أجنز فعال لصاحل أجنز الفعل ، وبالنسبة للمخاطب فإنه حيس بتقارب بينه وبني 

، ويكسبه املرونة يف اخلطاب ، بتوجيهه التنازل بطريقة ما إىل  فيدفع املخاطب املخاطب متثّل يف الدعاء له،
هي التلفظ  ويقرن حمتواها بفائدةين ، خرحيث يصبح الدعاء أداة السلطة اخلطابية اليت ميارسها مع اآل.هلا

 مثومن  ، بتقدمي منفعة للمخاطب من اخلطاب،والدعاء يساهم يف فرض شروط التخاطب جبلب املنفعة له، 
 معه يف العالقة التواصلية،  ضمان استمراره

يف ضوابط بناء القصيدة ، وضرورة مراعاة املخاطب وهذا من املباديء اليت حرص عليها النقاد القدامى  
حسن االستهالل، وحسن التخلص ،وحسن خالل من  .والعمل على استمراريته يف التواصل مع الشاعرا،

  2. االختتام
  :ففي قوله

  
   3 يدد بعد سيويفديك منا س  بقيت ابن عبد اهللا حتمى من الردى  

  
يطلب فيه االستبدال بأسري رومي عند  ،فهذا البيت يأيت ختاما لتواصل ناجع بني الشاعر وسيف الدولة   

أن بين ،و" ابن عبد اهللا"، بإبراز قرابته منه وهوو حبياة سيف الدولةيدع سيف الدولة، فبعد طرح مسألته،
،لتفاءل بلفظ املاضي بعدها من األمور احلاصلة ،اليت حقها  .عمه مستعدون لفدائه الواحد تلــو اآلخر

عليه ومها قوةالدعاء وذلك  نفتحمل الصيغة قوتني موجهتان للمتلقي وتؤثرا 4"أن يعرب عنها بأفعال ماضية 
ما يفتح اال لتواصل وتوافق مع املخاطب ، وقوة التفاؤل وهو ما يبعث املخاطب على االرتياح وذلك 

ليعلن دوران فعل الدعاء كبنية تتدخل يف تفعيل الدور اخلطايب ومتكينه من  ،وأن يأيت املتكلم ويكسب ثقته
ى املتلقي ونيل االحترام نفس املخاطب، وحماولة استحالته كما تعكس ضمنيا أن املتكلم ينشد احلظوة لد

  .من أجل إخضاعه للمعارف و القيم اليت حيويها نصه
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  :-من نفس القصيدة–ويف قوله 
     1مرادي من الدنيا وحظي وسؤددي   وال حيرمني اهللا قربك  إنه    
  

فراس أن يكون ال ميكن أليب ألسري الرومي، اإذ بدون الفداء املتمثّل يف نظره يف استبداله ب يذكّره مبسألته،   
الذي منحه طيلة حياته  ،بقرب ابن عمه، فال يهمه شيء آخر من الدنيا مادام حيظى بقرب سيف الدولة

  .السؤدد على قومه والقيادة هلم
حيث ال يغفل  مقام التعزية، خروج الطلب ال على مقتضى الظاهر يفكما نالحظ استعمال : املواساة -    

 تأيت على ابن عمه، وهو يقول عندما ورده خرب وفاة أيب املكارم ابن وهو يف أسره عن حوادث الدهر اليت
 :القصيدة  يقول يف مطلع سيف الدولة، وهو ابن أخت أيب فراس

     2فكل حادثة يرمى ا جلل   يا عمر اهللا سيف الدين مغتبطا    
وادث مفجعة، ومقام رغم أن الدهر يرميه حب يف حياته،ته وسعاد ،وهذا دعاء بطول عمر سيف الدولة   

حني أبدى تضامنه مع  وهو عني ما قام به أبو فراس، الرثاء والتعزية يتطلب الوقوف إىل جانب املفجوع،
ابن عمه يف مصابه اجللل، بيد أنه يعاين حمنة األسر، لكن مل يتأخر يف مقامسة سيف الدولة حزنه 

  .حني حيس نفسه حاضرا يف حلب.وجزعه
 ]من البسيط[ :يقول ته والشاعر يف القسطنطينية أنشأخدولة عن أويف تعزية سيف ال     

   
    3أعانك اهللا بالتسليم واجللد   يا مفردا بات يبكي ال معني له    

فهو يشعره بأنه مقدر ملصابه وأنه يقضي  .يسأل اهللا العون بالتسليم بقدره ويسأله الصرب لسيف الدولة
ويقوم  ستعمل اللغة بطريقة مسحت له بالتعبري وكأنه حاضر مع خماطبه،فقد ا الليايل بكاءا وحزنا على أخته،

  .بواجب التعزية والتسليم لقضاء اهللا وقدره
من [ :وإسداء النصح الذي ال يكون إال لعزيز، ففي قوله كما ارتبط خطاب التعزية بفعل الوصية،     

 ]البسيط
  

     4نيف والفندجلّ املصاب عن التع  أوصيك باحلزن ال أوصيك باجللد   
    

                                                
  .نفسها:املرجع نفسه ، ص : نظري- 1
  .205:املرجع نفسه،ص: ينظر- 2
  .76: الديوان ،ص: أبو فراس احلمداين :ينظر- 3
  .75: ، ص السابقاملصدر  : :ينظر- 4



 ــــــــــــ       التحليل التداويل لروميات أيب فراس احلمداين     الثانيالفصل 

 155

لالستجابة للحاجة النفسية للحزن وضرورة تلبيتها، ألن اإلنسان يف بداية الفاجعة يصعب عليه  فهو يدعوه
  . مث مبرور الزمن يتجلّد ويسلّم لقضاء اهللا وقدره الصرب،

     
  : ئيالكناالتعبري.و

اق للوصول إىل فكرة الشاعر ، وهي توجد يف اللغة مستويات تعبريية غري مباشرة ، يعتمد فيها على السي
ورة للمعىن متطختتلف عن األساليب اإلنشائية من حيث أا تتجاوزها دالليا، حيث تقدم الكناية فكرة 

وارتباطها بقصد الشاعر الذي ال يريد إيصال املعىن السطحي املباشر ، األصلي اجلائز فهمه من التعبري 
ميكنه أن يوصلها عن طريق استعمال األسلوب املباشر ، ألسباب للكالم ، بل يريد إيصال فكرة أخرى ال 

اليت ميكن أن تؤثر على أبعاد العالقة مع املخاطب ،   ،تداولية تتمثل يف حساسية احلديث يف بعض املواضيع
 متمثلة يف استثمار الكفاءة التأويلية للمخاطب  ،وهو باستعمال الكناية حيفّز خماطبه على بذل طاقة إضافية

وهو .حد ما كالم يبدو عاديا وبسيط املأخذ إىل ، بل يضمنه يفالذي ال يريد التصريح به الشاعر فهم قصدل
  . ما يطلق عليه غرايس اسم االستلزام احلواري 

جند أن أبا فراس جلأ إىل استعماهلاعندما ، وعند التركيز على األساليب اإلنشائية غري املباشرة يف الروميات 
لية ، ويف سياق احلديث عن معاناته من حساده الذين يضغطون على قرارات سيف الدولة يصف قوته القتا

  .، وعندما يتشوق إىل أهله يف أسلوب بالغ التأثري 
 ]من الوافر:[ ففي جوابه على عتاب سيف الدولة له وهو يف األسر يقول 

  
  1به حلوادث األيام ندب   فال حتمل على قلب جريح 

الذي يتجلى من ،  وعدم رغبته يف زيادة هم أسره،فراس مبا حيدث له  أليبأثر البالغ وهي  كناية عن الت
  .ومتاطل سيف الدولة يف مفاداته ، وعتابه فوق ذلك كله ،لة النفسية السيئةاخالل احل

 ]من املنسرح:[ إليه املسارعة يف فداء ابنها ويف رده لسيف الدولة عندما ردأمه خائبة بعدما جاءت تطلب 
  

  2اـهــتـويف اتباعي رضاك أمحل  ليست تنال القيود من قدمي 
  ا ـهــــإال ويف راحتيه أكمل  يا سيدا ، ماتعد مكرمة 
  هاـلـغريك يرضى الصغرى ويقب  ال تتيمم ، واملاء تدركه 

  هاــلـإن عادت األسد عاد أشب  إن بين العم لست ختلفهم 
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ما أشار له بالتيمم للصالة يف وجود املاء وهو ما يعد باطال يف فالشاعر ال يريد فعل األمور الباطلة ، وهو  
  .ولتذكريه بدوام فضله عليه الشريعة اإلسالمية، وقد استعمله لتبيان بطالن ختييب أمه

  .أمر الفداء ليس صعبا على األمري وأن
 ]من املنسرح:[  ويف قوله

   
  1اــصاحبها املستغاث يهمله  ال يفتح الناس باب مكرمة

  اــهـوأنت قمقامها، وأمحل  ربي، دونك ، الكرام هلاأين
  اــهــاملرجتى، وحولقلّبها   وأنت ، إن عن حادث جلل
  هاـــمنك أفاد النوال أنول  منك تردى بالفضل أفضلها

  هاــفبعد قطع الرجاء نسأل  فإن سألنا سواك عارفة 
  هاــيضيعها، جاهدا، ويهمل  إذا رأينا أوىل الكرام ا

  هاــإال وفضل األمري يشمل  بق، يف الناس، أمة عرفتمل ي
  هاـــفأين عنا، وأين معدل  حنن أحق الورى برأفته

  هاــــإال املعايل اليت يؤثّل  يا منفق املال ، اليريد به
  هاــفداؤنا، قد علمت، أفضل  أصبحت تشري مكارما فضال 

  لهاــــــنافلة عنده تنفّ  بل اهللا، قبل فرضك ذا، ال يق
فهو يرى استحالة أمر الفداء على أي محداين آخر ألنه من صالحيات األمري ، من خالل أن الناس ال 

يستطيعون فتح مكرمة بذل الفداء ، ألن األوىل ا سيف الدولة الذي مل يقم ذا الفعل، فهو املقصود دائما 
من تلبية سيف الدولة هلذا الطلب ، جاء بالطلب وأداء املعروف ، وال ميكن اللجوء إىل غريه إال بعد قطع الر

ف الدولة باالستعانة سيأن يهدد  -وهو يف حاله هذه–ويف هذا شيء من التهديد ؛ ألنه ال ميكن للشاعر 
حباكم آخر لدفع مال الفداء، لكن األسلوب غري املباشر منحه إمكان التعبري عن ذلك دون إثارة حفيظة 

يف الدولة ، بنعمده إضاعة تسهيل الفداء وسعيه يف ذلك وإمهاله له رجاء سسيف الدولة ، بربط اليأس من 
وخيتم كالمه جبعل الفداء .بتفضيله عن الكرام قاطبة" أوىل الكرام"بالتايل، يف حني أنه ميدحه ضمنيايف قوله

ض، ألن فرضا واملكارم األخرى نافلة ، ويستحيل يف الشريعة اإلسالمية االكتفاء بأداء النافلة دون أداء الفر
  .وتبقى النافلة زيادة حمببة لطلب مرضاة اهللا تعاىل ،الفرض واجب أساسي يف الشريعة

مع املخاطبني اآلخرين ؛ فنالحظ أنه يستعني به لوصف شوقه أما عن استعمال األسلوب غري املباشر 
 ]من املنسرح[: لوالدته، يف قوله
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  1تطفئها واهلموم تشعلها  متسك أحشاءها على حرق 

   
و يصف اهلموم اليت حتملها أم أيب فراس ، وسعيها يف بذل الفداء البنها، بالنار اليت حترق أحشاءها،  فه

وإن كانت القصيدة موجهة أصال  -وسيف الدولة كان ينتظر أن يكون رد أيب فراس عنيفا بعدما خيب أمه
أفكاره بطريقة غلب عليها لكننا نرى أن الشاعرمل حياول إغضاب سيف الدولة ، حيث آثر نقل  - إىل أمه

وإدراكه التهرب من املصارحة والتقريع، وذلك للمحافظة على العالقة اليت يقيمها باخلطاب مع ابن عمه ، 
   .واملتكفل بفدائه،أمه  ؛حلساسية املوقف الذي جيمعه بعزيزين

 ]من الطويل[  :ويف خطابه حلساده جيدد الثقة يف سيف الدولة، يف قوله
   

  2لينقذين من قعرها حشد حاشد  ن قعر ظلماء مل يكن فكم شالين م
 ]من الطويل[  :ه يف بذل فدائه ، يقول ويف أسفه عن متاهل قوم

   
  3ومن مل جيد إال القنوع تقنعا  لقد قنعوا بعدي من القطر بالندى 

والقطر  إىل الغيثفكأم بترك أيب فراس أسريا قد فقدوا معال كثرية من فارس قوي ، وعوضوا حاجتهم 
  .عموما بالندى الذي ال ميثل إال أدىن عطاء مبذول

  ]من الكامل[  :ويف كناية عن مكانته عند قومه، يقول 
  

  4ل ـــوبكاه أبناء السبي  فقد الضيوف مكانه 
  ول ـيوم الوغى سرب اخلي  واستوحشت لفراقه
  ح وأغمدت بيض النصول   وتعطلت مسر الرما

اية أسلوبا غري مباشر كان عند إحساسه بأنه لو تكلّم بالصيغة الصرحية نستنتج أن أغلب استعماله للكن
يه وبذلك تدهور العالقة معهم، لذلك فضل األسلوب غري املباشر واستغلّها للتعبري عن ياملفهوم ، سيثري متلقّ

  .شغله الشاغل ، أال وهو بذل مال الفداء
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يفسح الشاعر اال ، عن أمور تزعج املخاطب  للتعبري ،غري مباشر افمن خالل استعمال الكتابة أسلوب
و ذلك من خالل اكتشافه للمتضمن يف القول من خالل ،للمخاطب الختبار كفاءته التأويلية و االستنتاجية 

  .انطالقه من السياق الذي ورد فيه النص
  ة من خالل أربعة أوجه، يانلكلمتيز استعمال الشاعر و

هو الذي يتحاشى االصطدام به، لكن ال مفرجئ التعريض به تلميحا ال  مع سيف الدولة احلمداين و: األول
مع نفسه فهو يتوجه : و الثالث. مع قومه إذ يثبت هلم أمهيته يف حيام و علو شأنه بينهم: و الثاين. صراحة

  . كتابة عن شجاعته يف املعارك و شوقه خلوضها. لآلخر بكثري من املبالغة
  . يشري هلم إشارة سيئةو األخري مع احلساد الذين 

  
  :يف اية هذا املبحث نصل إىل مجلة من النتائج نوردها فيما يلي 

نستنتج أن إستعمال األفعال الكالمية غري املباشرة كان بصورة عامة و ذلك آخذ بعني االعتبار  -
لذي ازية من السياق ااملواقف التواصلية اليت تفرض أفعاال متضمنة يف القول تستمد قوا اإلجن

وردت فيه على اعتبار أا ال تعين الغرض األصلي و خروجها عنه هو ما ميثل حضور التوجيه يف 
و ذلك من خالل خروج األسلوب من املعىن األصلي إىل املعىن الذي يفرضه السياق . األفعال

  .الذي حيسب الشاعر أنه مؤثر 
هذه األفعال تعبري يف كل مرة عن تنوع األفعال الكالمية يف النص الواحد و هو أمر طبيعي ألن  -

 .عن إنتاج اخلطاب حال الذات املسؤولة 
استغالله للقوة املتضمنة يف فعل اإلستفهام للتعبري عن استيائه من إمهال سيف الدولة له و هو يف  -

 .األمر و ذلك خبروجه من االستخبار إىل التعجب و اإلنكار
ب النداء الذي يعمل على لفت اإلنتباه من طرف التقرب من الذوات اليت خياطبها باستغالل أسلو -

و اإلشتراك مع أمه خاصة على اعتبار أا املخاطب األكثر الذي استمل . و كسب تعاطفهاملتلقي 
معه النداء، و ذلك للتقرب إليها و مساندا و التعبري عن هذه املساندة و احلب لألم من خالل 

 .النداءات املتكررة هلا
و كان أهم أسلوب . هي يف خمتلف استعماالا على الطلب من األدىن إىل األعلىعرب األمر و الن -

و ذلك من خالل ، من التعامل مع سيف الدولة حىت و هو يعاين األسر عرب عن متكن أيب فراس 
 .قرن األمر بالطلب سواء أكان طلب فعل أو طلب ترك

ل يف نظر الشاعر و حيهو متين املست على قلة أسلوب التمين إال أنه مل خيرج من أصل استعماله و -
 .هو احلرية اليت أصبحت هدفه املنشود
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 أن هذا األسلوب قرب بني الشاعر وخماطبيه ، من خالليف خروج الطلب ال على مقتضى الظاهر نستنتج -
يتموقع يف ختام القصائد ، ومن خالل كونه فعال يتم إجنازه حال التلفظ به ، وهو ما  فعل الدعاء الذي

و اإلقبال والنداء الذي له أمهية تداولية من ترتيل الطلب يف شكل اخلرب،  .يترك انطباعا حسنا عند املتلقي 
وهو تطبيق سلطة باخلطاب على املتلقي، ومتكني الفكرة من نفسه وتوجيهه للفعل حسب رغبة املتكلم رغم 

كرسه ووضع فيه ثقته وسلّمه زمام فالنداء هنا حيمل املتلقي مسؤولية أن املتكلم  .أنه أقل رتبة منه
وكذلك خرج للمواساة يف السياقات اليت تتطلبها ، وتتمثل يف سياقات التعزية ، واستغالل ما ميكن .أمره

 .لألسلوب اخلربي من رفق باملخاطب ومساندة له، بتوجيهه لفعل التحمل والصرب
ذلك من خالل محل املتلقي على تأويل استعمال مستوى تلميحي عن األفعال غري املباشرة و يهدف إىل  -

العبارة من خالل استعمال الكناية يف التعابري خاصة املوجهة إىل سيف الدولة ألنه ال يستطيع على أية حال 
  .أن يعرب عن تلك األوضاع بأسلوب مباشر ألن املباشرة قد تؤدي إىل سوء فهم املعىن املقصود
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  : فيما يلي وردهان ،ى الدراسة التطبيقية ستوعلى م يف ختام هذه الدراسة  نصل إىل مجلة من النتائج
بال اإلنسان منذ وجوده، من خالل دراسة متكاملة لنظرية التواصل اليت شغلت  مينح الدرس التداويل

أصيلة للقصد يف التراث  اهتمامها بكل عناصر العملية التواصلية ، وهي املتكلم وما يرتبط به من مفاهيم
اللغوي واألصويل العريب ، ومفاهيم معاصرة تتمثل يف الكفاءة التداولية، ، واملخاطب وكفاءته التأويلية، 

  .واخلطاب ، واملقام 
من التواصل والتفاعل مع خماطبيه من خالل نستنتج أن أبا فراس متكّن يف مدة جتاوزت األربع سنوات و

، وتناول فيه املواضيع اليت تؤرقه ، ومنها تطاول مدة لتواصل بني األسر وخارجهااة دأاليت مثلت  ،الروميات
من متكن أبو فراس األسر واعتماده على الصرب واجللد لتجاوز حمنته، ومصري مكانته يف الدولة احلمدانية،و

ل خطابات الرد خاصة من خال ،وتناول مواضيع جعلته يتفاعل مع العامل اخلارجي ،يف قصائده االتعبري عنه
ه له نواخلطابات اليت توجه ا وهو يعلم ما يك،وخطابات التعزية املوجهة إليه ،على عتاب سيف الدولة 

 سيف الدولة هالّو ،فتدائه مع من فودي من األسرىابعد ، إال أنه و  هسرأحساده والشامتون به يف فترة 
 دليليه محص، لّبصبغتها قبل األسر وهي تو فتموقعه كقائد عسكري وبقاء مكانته ،محص بدال من منبج

ه على إمهاله به فيها ويؤنرعالقصائد اليت بعث ا ليقحدة رغم  .على أن الود بقي بينه وبني سيف الدولة
السياق الذي  -يف نظر سيف الدولة - دوهو ما نستنتج من خالله أن تلك القصائد مل تتع. والتأخر مبفاداته

  .جوهر العالقة بني الشاعر وبني خماطبيه سا بأوضاع عرضية مل متوارتباطه، قيلت فيه 
ذلك من خالل توظيف السياق مبختلف أبعاده كما استغالله للروميات يف ضمان تواصل ناجع ، و يتضحو

 : يلي
  :شاريات نستنتج أنمن خالل توظيفه لإلف
قصوده املختلفة ، وبين من خالل  منح استعمال اإلشاريات مبختلف أنواعها الشاعر إمكان النعبري عن - 

استقرائنا الستعماهلا ، أبعاد عالقاته مبخاطبيه وتطور تلك العالقة ، وأثر األمور الطارئة على استعمال 
  .اإلشاريات يف اخلطاب

أن اإلستراتيجية التضامنية اليت تعمل على كسب املخاطب من خالل املرونة اليت مينحها استعمال -
توزيعها وتنويع استعماهلا ، ساعدت أبا فراس على التواصل الناجع مع خماطبيه ، الضمائر، وكيفية 

والتوفيق بني حالته النفسية، وخماطبه، والسياق الذي يسوق فيه القصيدة، و احلرص على التعبريعن 
  .قصده منها

طبه األول ساعد احترام مبدأ التأدب واستعمال اللقب والكنية ، على التقريب بني أيب فراس ، وخما-
ورغم تطاول -على حد ظنه–سيف الدولة احلمداين ، فرغم الضغط الذي يعانيه جراء إمهاله يف األسر 
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مدة األسر، وتزايد الظنون يف إمكانية افتدائه، إال أنه مل خيلّ يف أي موضع مببدأ التأدب وحافظ على 
  .توطيد عالقته معه باخلطاب يف كل الروميات

ور بنسبة تفوق بكثري استعمال ضمائر الغياب؛  فاستعماله لضمائر التكلم استعمال ضمائر احلض -
  واخلطاب

وهذا دليل .املتمثلة يف ضمائر الغائب غلب على استعمال ضمائر الغياب  ،وأمساء اإلشارة مبختلف فروعها
  .عر للذوات اليت كان خياطبها اتوحي باستحضار الش، على نتيجة تداولية هامة

 .مري املتكلم منفصال كان أو متصال ، على التعبري عن ذاته و بسط احلديث عنهاساعده استعمال ض -
و ذلك من خالل استحضار األمور . ساعده استعمال أمساء اإلشارة على كسب تأييد املخاطب له  -

 .اليت أشار هلا و تذكري املخاطب بضرورة فعل شيء حياهلا
طاب و ذلك بغرض توصيل املعاناة اليت حيس ا له يف اخل) األنت( كان حريصا على مشاركة اآلخر  -

 .و دفعه إىل مواساته و اإلحساس به
للحمدانيني من خالل استعماله يف التعبري بـضمري اجلمع  -و هو يف غربة -عبر عن انتمائه  -

و ذلك ما حيذو م إىل اإلصغاء ملا يقول و التعاطف معه ، على اعتبار . منفصال كان أو متصال"حنن"
 .جزء ال يتجزأ منهمأنه 

من خالل التعبري عنهم بضمري الغائب و .حاول تغييب الذوات املعيقة له يف حياته ويف إقامة عالقاته، -
  . هو ما أضفى عليهم إاما

استعماله لضمري الفصل كان يف مقامات التعزية و املواساة و هذا ليبني ملخاطبه وجوده معه ووقوفه إىل  -
  .لعسريف ا ومساندته جانبه

متيز استعمال اإلشاريات الزمانية باإلام واإلطالق، ألن هذا الزمن بطيء ويؤثر سلبا على الشاعر ألنه  -
  .يفقده الثقة يف أهله، الذين متاطلوا يف فدائه

عبرت اإلشاريات املكانية عن عن أماكن عاش فيها الشاعر فترة معينة من حياته، وكان هلا تأثري على  -
  .ى شعرهنفسيته وعل

  :ومن خالل توظيفه للحجاج يف الروميات نستنتج ما يلي 
كالتكرار الذي يتجلى استعماله و كونه ،قام أبو فراس باستغالل اإلمكانات اليت متنحها اآلليات اللغوية  -

و من خالل تكراره السم الفاعل و اسم املفعول و صيغة املبالغة و أفعل . خاصية أسلوبية يف الروميات
 دالالت اليت يضفيها استعمال تكرار هذه الصيغ و املتمثلة يفلل لنستنتج أنه استغال –و لو بقلة  -يل التفض

د للمتلقي على وجود يوقرا بقيم تداولية تتمثل يف التأك .دوام احلال، و الداللة على الصفة و املبالغة فيها 
عن . وحماولة محله على االقتناع ا ،عريهذه األمساء اليت تكون صفات يتحلى ا الشاعر يف اخلطاب الش
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بضرورة تواجده يف مكانه املنوط به يف  أيب فراس وإميان ،طريق إيرادها يف السياقات اليت متس أمن املتلقي
و من جهة أخرى  .من خالل التأكيد على استعمال هذه الصيغ اللغوية من خالل تكرارها ،هذه الظروف

الفاعل خاصة و كونه ابتلي بسوء  اسم من خالل صيغ ،محاه نذود عإثبات بقاء صفات الفارس الذي ي
ساعدت كل هذه الصيغ بطريقة أو بأخرى يف إقناع املتلقي و محله  .احلظ من خالل حتمله السم املفعول

  .على اإلذعان
 خالل تتبعنا للطاقة احلجاجية اليت من ،قال ا أبو فراس ىساعدت اآلليات البالغية يف إثبات دعاو -

من خالل  ،خمتلف املتلقنيمع ستعمال الصورة البيانية يف احلجاج ا أن ونستنتجحتملها خمتلف الصور البيانية، 
ولكنها يف اية األمر تدفعه لالستنتاج مما  ،دعوم للقيام بعمليات استنتاجيه تتراوح بني البساطة والتعقيد

اس على األقل، أو على فعل ناتج عن التأثري الذي طبقه جيعله يتأثر مبا يسمع و يقبل على مساندة آراء أيب فر
   ،السياق الذي ترد فيه األقوال و الصور و العبارات احلجاجية الشاعر على املتلقي من خالل استغالل

و . ستناده على استدعاء ذوات و العمل على حماورا الوذلك  ،لعب التشخيص دورا كبريا يف اإلقناع -
وجدنا أا يف أغلب األحيان متثلت يف ،ات املستدعاة يف الروميات كانت ذواتا جمردة نستنتج أن أكثر الذو

الدهر الذي له صورة اخلائن، الغدار، الذي ميثل شخصية معيقة لسري األحداث بالنسبة أليب  ؛الدهر و املوت
و هذا ما . ا لهدحيث ال وجود للموت إال بوجود أيب فراس ن،و املوت الذي ميثل حافزا للبقاء  ،فراس 

  .جيعل الروميات تدور يف سجال بني الشاعر و حسرته من دهره و مقاومته للموت
 اوذلك ألنه يروم من إنشاء رومياته وإرساهل ؛يتوفر يف روميات أيب فراس احلمداين التوجه اإلقناعي -

عملية الفداء وهو ابن  إقناع املسؤول املباشر عن ، يهدف إىلللحمدانيني، وبالتايل ذيوعها وشيوعها بينهم
لفوائد يعرضها أبو فراس من خالل . بضرورة اإلسراع بالفداء. عمه أمري الدولة احلمدانية سيف الدولة

 ،ذات الشاعر بوصفها حالة مثاليةى االنطالق من والذي يقوم أساسا عل. استغالل غرض الفخر يف ذلك
يه، وغالبا ما يكون ساحات احلروب ملدافعه والدعوة إىل وضعه يف سياقه الذي من املفترض أن يكون ف

وذلك . من مطابقته للواقع تهويستمد هذا النوع من احلجاج شرعي. األخطار اليت حتدق بالدولة احلمدانية
وهو دوام حالة التأهب يف الدولة احلمدانية  ،ألن ما حيدث يف الواقع يؤيد ما يذهب له أبو فراس يف قصائده

 توقّع  املتمثل يف،األجنيب  وخارجيا أمام اخلطر ،أمام القبائل العربية الثائرة ،خليعلى صعيدين الصعيد الدا
  .واالستعداد لذلك من خالل التواجد يف الثغور ، الروم  مع رباحل

واملتمثلة يف األمثلة التارخيية كانت هلا شرعيتها أي أا جتمع بني  ،احلجج املستمدة من املشترك -
إىل حد كبري مع  توهذه احلجج تالءم ،زاوية أا ختص تاريخ الثقافة العربية من ؛الشاعر وبني قومه

الذي خياطب بأحداث  ،فسح اال لتأثريها املرتقب على املتلقي وبالتايل متّ ،السياق الذي وردت فيه
اعر ويوافق ضمنيا على قول الش ية،التارخي تلك األحداثب تأثرمما جيعله ي. مستمدة من ثقافته األصيلة
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تقبل املتلقي للحجج التارخيية اليت صادق على  الذي ميثّله وبالتايل التفاعل معه من خالل التواصل 
وميس أخالقه  ،وكسب الشاعر تأييد املتلقي من باب أنه خاطبه مبا هو متواتر عنده ،وجودها مسبقا

اء التغليب للحمدانيني ، واالنتمكاستعمال احلجاج بأيام العرب يف اجلاهلية،العربية الكرمية خاصة 
  .ياإلسالمواالحتجاج بأمثال تارخيية استمدها من التاريخ   واالعتزاز بذلك االنتماء، 

 
  :أما فيما خيص استعمال األفعال الكالمية يف الروميات ، فيمكننا استنتاج ما يلي

قوانني اخلطاب  كان أبو فراس متعاونا مع خماطبيه، حيث جند صدى لتطبيق مبدأ التعاون ، واحترام- 
املنبثقة عنه، من خالل أنه كان صادقا يف التعبري عن وجوه املعاناة اليت يعيشها األسري، فالشاعر بذل النفس 
رخيصة يف سبيل الذود عن حصن منبج الذي والّه عليه سيف الدولة عليه، والصدق من أبرز مظاهر التعبري 

اعر شارك خماطبه مهومه بصدق، صدق ال يهم فيه إن فالش. مثال رعن العواطف والتجارب النفسية كاألس
من خالل التزام الشاعرباإلخبار  وكذلك .، املهم أنه قدم صورة صادقة عن خواجل نفسه كان مبالغة أم ال

باهتمامه بنقل اخلرب، باالستعانة بالتوسع واالسترسال،هدا ما نلمسه حني كان يعاتب أويشكو فإنه ينشئ 
د إىل التفصيل يف اإلخبار؛ سواء أكان تعبريا عن معاناته جراء األسر، وإصراره على فهو يقص. قصائد طويلة

وكذلك التركيز على كون خطابه مفيدا ،جبعل كالمه مناسبا للمقام الذي يرد .عما يدور يف نفسه راإلخبا
ع يف القتال والتدبري من خربة باحلياة وجتربة وبا هفيه،  بتقدمي نتائج يستفيد منها املتلقي، تتمثل فيما يسوق

والقيادة، كل هذا مينحه أبو فراس ملخاطبه يف قالب حكمة تلخص جتربة ثرية، و كذلك فيما خيص التزامه 
ال يزيد بأن يساند املتلقي وهو سيف الدولة، لكنه ال يضيع -مثال–مبناسبة القصائد؛ ففي خطابات التعزية 

  فرصة تذكري ابن عمه بأنه أسري يطلب الفداء
بعني االعتبار املواقف التواصلية ا خذأو ذلك  ،ستعمال األفعال الكالمية غري املباشرة كان بصورة عامةا -

على اعتبار أا ال  ،اليت تفرض أفعاال متضمنة يف القول تستمد قوا اإلجنازية من السياق الذي وردت فيه
و ذلك من خالل . التوجيه يف األفعال استراتيجية  و خروجها عنه هو ما ميثل حضور ،تعين الغرض األصلي

  .إىل املعىن الذي يفرضه السياق الذي حيسب الشاعر أنه مؤثر  ،خروج األسلوب من املعىن األصلي
ألن هذه األفعال تعبري يف كل مرة عن  -وهو أمر طبيعي -تنوع األفعال الكالمية يف النص الواحد -

 .حال الذات املسؤولة عن إنتاج اخلطاب 
ستفهام للتعبري عن استيائه من إمهال سيف الدولة له و هو يف للقوة املتضمنة يف فعل اال استغالله -

 .وذلك خبروجه من االستخبار إىل التعجب و اإلنكار، ر ساأل
التقرب من الذوات اليت خياطبها باستغالل أسلوب النداء الذي يعمل على لفت اإلنتباه من طرف  -

مع أمه خاصة على اعتبار أا املخاطب األكثر الذي  و اإلشتراك. املتلقي و كسب تعاطفه
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خالل  مل معه النداء، وذلك للتقرب إليها ومساندا والتعبري عن هذه املساندة لألم منعاست

 .النداءات املتكررة هلا
وكان أهم أسلوب . ر األمر و النهي يف خمتلف استعماالا على الطلب من األدىن إىل األعلىبع -

حىت و هو يعاين األسر ، وذلك من خالل  ،يب فراس من التعامل مع سيف الدولةن أكّمت أوضح
 .سواء أكان طلب فعل أو طلب ترك،قرن األمر بالطلب 

 ،على قلة أسلوب التمين إال أنه مل خيرج من أصل استعماله و هو متين املستحيل يف نظر الشاعر -
  .و هو احلرية اليت أصبحت هدفه املنشود 
طلب ال على مقتضى الظاهر نستنتج أن هذا األسلوب قرب بني الشاعر وخماطبيه، من يف خروج ال - 

خالل فعل الدعاء الذي يتموقع يف ختام القصائد، ومن خالل كونه فعال يتم إجنازه حال التلفظ به، 
لب يف واإلقبال والنداء الذي له أمهية تداولية من ترتيل الط .وهو ما يترك انطباعا حسنا عند املتلقي 

شكل اخلرب، وهو تطبيق سلطة باخلطاب على املتلقي، ومتكني الفكرة من نفسه وتوجيهه للفعل 
فالنداء هنا حيمل املتلقي مسؤولية أن املتكلم كرسه ووضع  .حسب رغبة املتكلم رغم أنه أقل رتبة منه

تمثل يف سياقات وكذلك خرج للمواساة يف السياقات اليت تتطلبها، وت.فيه ثقته وسلّمه زمام أمره
التعزية، واستغالل ما ميكن لألسلوب اخلربي من رفق باملخاطب ومساندة له، بتوجيهه لفعل التحمل 

 .والصرب
يهدف إىل استعمال مستوى تلميحي عن األفعال غري املباشرة و ذلك من خالل محل املتلقي على  -

  .بأسلوب مباشر التعبرييع ال يستط ،تأويل العبارة من خالل استعمال الكناية يف التعابري
رئيس املشروع الذي ينتمي إليه املشرف ويف اية هذا البحث ال يسعين إال التقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ 

وفائق الشكر واالمتنان  وكذلك لتحمله مضنة اإلشراف على هذا العمل، حبثي الكتور أمحد بلخضر،
م بقراءة البحث والعمل على تصويب ما فيه من أخطاء للسادة الدكاترة أعضاء جلنة الناقشة على تفضله

  .ولكل من ساعد يف إجناز هذا البحث من قريب ومن بعيد ،ومثالب
  . قي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيبيوما توف          

  
  
  
  
  
  
  
  
                      



 167

  : املصـادر . أوال
  .القرآن الكرمي ، برواية ورش عن نافع .1
كرم البستاين، : أيب عبد اهللا احلسني ابن خالويه، حتقيق وشرح : ديوان أيب فراس، رواية : أبو فراس احلمدانـي  .2

  . 1992ط، .دار صادر، بريوت، د
  :املعاجم واملوسوعات .ثانيا

    6،  4 الد.  1997، 2عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت، لبنان، طحممد : ، تحمقاييس اللغةابن فارس، . 3
  12.11.6.3.1الد  1992 5، دار صادر بريوت، طلسان العرب:ابن منظور. 4
  .1992 1دار صادر بريوت، ط ،أساس البالغةالزخمشري، . 5
وآخرون مكتبة لبنان ناشـرون،  ، حتقيق علي دحروج موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم: التهانوي. 6
  ،  1،ج1996، 1ط

  : املراجع باللغة العربية. ثالثا
، 1حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج النقدية املعاصرة، منشورات االخـتالف، اجلزائـر ، ط  : آمنة بلعلى  -7

2002  .  
  .1ج.  2003، 2لبنـان،  طعبد األمري هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، : اخلصائص، تح : ابن جين،  -8
  . 1984ط، .للنشر والتوزيع واملؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر د ةالدار التونسي ابن خلدون، املقدمة،. 9

دار الثقافـة   إحسـان عبـاس الـد الثـاين،    :وفيات األعيان وأنباء أبناء هذا الزمان ،حتقيق :ابن خلكان  -10
  ت.ط،د.،بريوت،د

حممد حمي الدين عبـد  : دة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، حققه وفصله وعلّق على حواشيه ابن رشيق ، العم -11
  .1،ج1981. 5احلميد ، دار اجليل ، بريوت ، لبنان، ط

كتاب أرسطاطاليس يف الشعر، نقـل أيب  :وقد ورد ضمن -أرسطاطاليس يف الشعر تلخيص كتاب: ابن سينا  -12
  . 1967ري حممد عياد، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، شك: بشر مىت بن يونس القنائي، تح 

   .1ج.1986.ط .ابن عبد ربه األندلسي ، العقد الفريد ، دار الكتاب العريب ، بريوت لبنان ، د -13
، 3حنا الفاخوري، دار اجلـيل، بريوت، لبنـان، ط  : ، تح شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،:ابن عقيل  -14

  .1ج. 1997
أمحد حسن بسـبح، دار  : كالمها ، حتقيق الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف :ابن فارس -15

  .1997.  1الكتب العلمية بريوت لبنان، ط
حفين حممد شرف، مطبعة الرسـالة ، عابـدين ،مصـر،    : الربهان يف وجوه البيان، تقدمي وحتقيق: ابن وهب -16

  .ت.د.ط.د



 168

اميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلميـة  :شرح املفصل للزخمشري، قدم له ووضع حواشيه وفهارسه: ابن يعيش -17
  .  3ج .2ج، 2001: 1.بريوت لبنان ،ط

   .2الد .1ديوان أيب متام،تقدمي وشرح حمي الدين صبحي ،دار صادر بريوت لبنان ،ط: مأبو متا -18
، 2، طحمي الدين عبد احلميد ، الـد األول : حتقيق ر يف حماسن أهل العصر،يتيمة الده :أبو منصور الثعاليب -19

1972.   
د أبـو الفضـل   محمو يوجاالب علي حممد.تح.الكتابة والشعر –احلسن، كتاب الصناعتني  العسكري أبو هالل -20

  ط ، .ت.، د2إبراهيم، دار الفكر العريب ط
د أبـو الفضـل   محمو يوجاالب علي حممد.تح.الكتابة والشعر–احلسن، كتاب الصناعتني  العسكري أبو هالل -21

  ط ، .ت.، د2ط.إبراهيم، دار الفكر العريب،
حممد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية : أبو هالل العسكري، الفروق يف اللغة،علّق عليه ووضع حواشيه -22

  2005.  5، بريوت لبنان، ط
حتليلية ألصول األساليب األدبية ،مكتبة النهضة املصـرية القـاهرة،    دراسة بالغية–األسلوب : أمحد الشايب -23
 .2003 ،12:ط

 بـريوت،  ، مؤسسة علوم القرآن ، دمشق،"تاريخ ودراسة"األسر والسجن يف شعر العرب:أمحد خمتار البزرة  -24
  . 1985. 1ط

    2ج. 1983قي، معجم املصطلحات البالغية وتطورها،مطبعة امع العلمي العرا أمحد مطلوب، -25
. 1عبد احلميد هنداوي، صيدا بريوت، ط: شرح تلخيص كتاب مفتاح العلوم، حتقيقخمتصر السعد : التفتازاين  -26

2003 .  
   .1992. 3املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء، ط: الصورة الفنية يف التراث البالغي والنقدي: جابر عصفور -27
عبد السالم حممد هارون ، دار اجليل، بريوت ، : ، البيان و التبيني ، حتقيق وشرح 1،جلبيان والتبنياجلاحظ، ا -28

  ط .ت.ط، د.، د 4،1لبنان، ج 
حممد احلبيب بـن اخلوجـة، دار الغـرب    : منهاج البلغاء وسراج األدباء، تقدمي وحتقيق : حازم القرطاجين،  -29

  .1986،  3اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط 
دي، يف اللسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي، بيـت احلكمـة للنشـر    خليفة بوجا -30

  ، 2009، 1اجلزئر، ط-العلمة-والتوزيع
النكت يف اإلعجاز القرآين، ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ، للرماين واخلطايب وعبـد القـاهر   : الرماين -31

  .1968. 2خلف اهللا وحممد زغلول سالم ، دار املعارف مصر، طحممد : اجلرجاين، حققها وعلق عليها 
حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، لبنـان،  : الربهان يف علوم القرآن، تح : الزركشي، بدر الدين  -32
   .ط .ت.، د2ط

  .م1979،  2اللغة العربية معناها ومبناها، ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط متام حسان، -33



 169

، األصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، اهليئة املصرية العامة للكتـاب، دط،  -              -34
1982.  

  .2000ط، .مجيل عبد ايد، البالغة واالتصال،، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، د -35
تأصيلية يف الدرس العريب القـدمي، بيـت احلكمـة للنشـر     خليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية مع حماولة  -36

  ،2009، 1اجلزئر، ط-العلمة-والتوزيع
، 1، طنظرية األفعال الكالمية بني فالسفة اللغة املعاصرين والبالغيني العربطالب سيد هاشم الطبطبائي  - 37

  .1993الكويت، 
  .1998، 1العريب، ط قايفثز الو التكوثر العقلي، املركأ نزاياملن واالرمحن، اللس دطه عب -38
  .1993ط، .، جتديد املنهج يف تقومي التراث، املركز الثقايف العريب، الرباط املغرب، د-                  -39
بنيته وأسـاليبه،   احلجاج يف الشعر العريب القدمي بنيته وأساليبه حىت اية القرن الثاين للهجرة: سامية الدريدي -40

   . 2008، 1ديث، أربد، األردن، طعامل الكتاب احل
  .2002، 3دراسة لغوية إحصائية،عامل الكتب ،القاهرة، ط-األسلوب: سعد مصلوح -41
  .2000، 1عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط:مفتاح العلوم ،تح  :السكاكي  -42
  .3ج  .1988. 3طبعة اخلاجني القاهرة، ط م حممد عبد السالم هارون،: حتقيق وشرح الكتاب، سيبويه،  -43
  ،1965، 12دار املعارف، القاهرة، مصر، ط شوقي ضيف، البالغة تطور وتاريخ، -44
، أدبيات مكتبة لبنان ناشرون، الشركة املصـرية العامليـة للنشـر،    بالغة اخلطاب وعلم النص ،صالح فضل. 45

  .1996، 2لوجنمان، ط
  .1998،  1علم األسلوب مبادئه وإجراءاته دار الشروق، القاهرة، مصر، ط  -               -46
  . 1998،  1دار الشروق، القاهرة ،مصر، ط  نظرية البنائية يف النقد العريب احلديث، -               -47
  .3ج.1ت، ج.د.3النحو الوايف، دار املعارف مصر، ط : عباس حسن -48
حنو بديل ألسين يف نقد األدب، الدار العربية للكتاب ليبيا تـونس  -بية واألسلوباألسلو: عبد السالم املسدي -49
  . 1977ط، .،د

  ،1986. 2التفكري اللساين يف احلضارة العربية، الدار العربية للكتاب، ط -                    -50
 د رضا، دار الكتب العلميـة، حممد رشي قيقوحتحيح تصيف علم املعاين، دالئل اإلعجاز :عبد القاهر اجلرجاين  -51

  .ط .ت.بريوت ، لبنان ،د
حممد رشيد رضـا، دار الكتـب   : أسرار البالغة يف علم البيان، صححه وعلّق حواشيه:  -                                   -52

  .  1،1988العلمية بريوت لبنان، ط
  .2لوبية،دار الفارايب ،بريوت لبنان ،طاحلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األس: اهللا صولة عبد  -53
، دار الكتاب اجلديـد  )مقاربة لغوية تداولية(عبد اهلادي بن ظافر الشهري استراتيجيات اخلطاب ، اخلطاب  -54

  . 2004، 1املتحدة، بريوت، لبنان، ط



 170

. 1ائر العاصمة، طحتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية ، منشورات االختالف ، اجلز:عمر بلخري -55
2003.  

فاطمة الطيال بركة، النظرية األلسنية عند رومان جاكسون دراسة ونصوص، املؤسسة اجلامعيـة للدراسـات    -56
  .1993، 1والنشر والتوزيع، بريوت لبنان، ط 

  .  1997، 3مدخل، دار غريب للطباعة و النشر والتوزيع، القاهرة، ط –علم اللغة االجتماعي  :كمال بشر  -57
  .1999ط، . حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتداداا، إفريقيا الشرق، املغرب، د  -58
 مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربية، اخلطابة يف الق-يف بالغة اخلطاب اإلقناعي:  -                  -59

  2002. 2املغرب، ط-يا الشرقرن األول منوذجا، إفريق . 1972، 2دار الفكر، بريوت لبنان، ط
. 1مدخل إىل انسجام اخلطاب ، املركز الثقايف العريب ، الدار البيضـاء ، ط –حممد خطايب ، لسانيات النص  -60

1991     
دراسة مجالية،دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنشـر،     –األطالل يف الشعر العريب : حممد عبد الواحد حجازي -61

  .2002. 1اإلسكندرية ، ط
  .1992، 1دبية يف العصر اجلاهلي،دار اجليل بريوت، طاحلياة األ: حممد عبد املنعم خفاجي  -62
دراسة لسانية ملناهج علماء األصول يف فهم النص، -مقدمة يف علم التخاطب اإلسالمي :حممد حممد يونس علي -63

  . 2006.  1دار املنار اإلسالمي، ط
  .2006،  3الثقايف العريب املغرب ،طدينامية النص ، املركز :حممد مفتاح -64
، 1آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، دار املعرفة اجلامعية، اإلسـكندرية، مصـر، ط  : حممود أمحد حنلة -65

2006.  
  .1998، طبعة وزارة الثقافة، دمشق، )حماور اإلحالة الكالمية(يف بناء النص وداللته : مرمي فرنسيس -66
 سـاين دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف التراث الل –تداولية عند العلماء العرب ال :مسعود صحراوي -67

  .2005. 1لعريب ، دار الطليعة للنشر والتوزيع ، بريوت لبنان ، طا
، دار هومه للطباعة والنشر 2،1األسلوبية وحتليل اخلطاب دراسة يف النقد العريب احلديث، ج :نور الدين السد  -68
  .1998زيع، اجلزائر، اجلزائر، والتو
  . 2003.1الكفايات التواصلية واالتصالية ، دراسات يف اللغة واالعالم دار الفكر، عمان ، ط: هادي ر -69

  : املراجع املترمجة. رابعا 
وت، عبد الرمحان بدوي، دط، دار القلم بري: ، الترمجة العربية القدمية، حققه وعلق عليهاحلطابة: أرسطو طاليس -70

1976.  
، ترمجة حممد حيياتن، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائـر، د  مدخل إىل اللسانيات التداوليةاجلياليل دالش،  -71

  .ط،د ت



 171

فصول خمتارة من اللسانيات والعلـوم الدالليـة    –تلوين اخلطاب  :إميل بنفيست، عن الذاتية يف اللغة، ضمن -72
  .2007 1:ط تونس، ة للنشر،الدار املتوسطي -واملعرفية واحلجاج

     1،1985اللغة العليا، ترمجة  أمحد درويش، مكتبة الزهراء بالقاهرة، ط-جون كوهن  بناء لغة الشعر -73
  .ت.ط، د.مكتبة غريب، د حامد أبو أمحد،: ؛ ترمجة"نظرية اللغة األدبية": خوسيه ماريا بوثويلو إيفانكوس -74
، ترمجة عبد القادر قنيين، إفريقيـا  ء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويلاستقصا :النص والسياقفان ديك،  -75

  . الشرق، املغرب، د ط، د ت
  . 1986، ترمجة سعيد علوج، مركز اإلمناء القومي، املغرب، د ط، املقاربة التداوليةفرانسواز أرمينكو،  -76
آفاق جديدة يف البحـث  : حممود أمحد حنلة حممود أمحد حنلة، وقد ورد ضمن: ، ترمجةوظائف اللغة: هاليداي -77

   .2006، 1اللغوي املعاصر، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، ط
  :املقاالت والدوريات. خامسا

، عـامل  2، ضمن مقاالت يف اللغة واألدب، ج)يف ضوء البالغة احلديثة(مصطلح البالغي القدمي متام حسان، . 78
   .2006، 1الكتب، القاهرة، ط

، عامل الكتب القـاهرة،  ضمن اجتهادات لغوية -مكونات الضمائر يف النص القرآين الكرمي ، -            . 79
  . 2007، 1ط

. 1جملة عامل الفكر الكويـت، ع ، )عناصر استقصاء نظري( ،احلجاج واالستدالل احلجاجي: حبيب أعراب. 80
  .2001.سبتمرب

 متـوز . 399، جملة املوقف األديب، العدد)مقاربة نظرية(، ل اخلطابالتداولية وحتلي: راضية خفيف بوبكري  .81
2004.  

عامل الفكر، الكويت،  ،مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة: حممد سامل ولد حممد األمني .82
       .2000يناير، مارس،  .2ع

  :املراجع باللغة الفرنسية. سادسا
83. Catherine kerbrat-orecchioni l énonciation de la subjectivité dans le langage 
Armand colin quatrième édition. 
84. :Dominique maingueneau: pragmatique pour le discours littéraire ، bordas ،  paris.  
85. J.Dubois, Dictionnaire de linguistique Larousse 2002.    

  
   

  
  
  


